Na podlagi 76. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete na
svoji seji dne 24.5.2018 sprejel

POSLOVNIK
o sestavi in delu Akademskega zbora Naravoslovnotehniške fakultete

1. člen
Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec
ter visokošolski in raziskovalni sodelavec, ki so na fakulteti zaposleni najmanj za polovico
polnega delovnega časa.
Akademski zbor sestavljajo tudi predstavniki študentov, tako da je njihovo število vsaj ena
petina vseh članov akademskega zbora.
Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki nepedagoških delavcev, tako da je
njihovo število vsaj ena petina vseh članov akademskega zbora. Če je število nepedagoških
delavcev manjše od predpisanega števila, so člani akademskega zbora vsi nepedagoški
delavci. Pravico biti član akademskega zbora imajo nepedagoški delavci, ki so na fakulteti
zaposleni najmanj za polovico polnega delovnega časa.

2. člen
Predstavnike študentov v akademskem zboru voli študentski svet fakultete. Njihova mandatna
doba je eno leto. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni v akademski zbor. Način
volitev predstavnikov študentov v akademski zbor določi poseben pravilnik, ki ga sprejme
študentski svet univerze.

3. člen
Če je na fakulteti zaposlenih nepedagoških delavcev več kot ena petina vseh članov
akademskega zbora, se njihove predstavnike izvoli na tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev
skupaj z rokovnikom volilnih opravil sprejme senat fakultete. Kandidacijski postopek mora biti
odprt najmanj deset in največ petnajst dni. Kandidati vlagajo kandidature sami, v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Za volitve v AZ NTF«. Kandidature se zbirajo v Splošno kadrovski službi
NTF. Kandidatno listo oblikuje volilna komisija, sestavljena iz članov KHKZ in dveh
nepedagoških delavcev (član in njegov namestnik). Volilno komisijo imenuje Senat NTF hkrati
z razpisom volitev. Volilna komisija poroča senatu o izidu volitev.

4. člen
Mandat predstavnikov nepedagoških delavcev v akademskem zboru traja štiri leta. Po preteku
mandata so lahko ponovno izvoljeni.

5. člen
Akademski zbora ima naslednje pristojnosti:





obravnava poročila dekana
obravnava poročila drugih organov fakultete
daje pobude in predloge senatu fakultete
voli člane senata fakultete iz vrst pedagoških in znanstvenih delavcev.

Predstavniki študentov v akademskem zboru nimajo aktivne volilne pravice.

6. člen
Konstitutivno sejo akademskega zbora skliče dekan. Dekan tudi predlaga predsednika
akademskega zbora in njegovega namestnika. Predlagana kandidata izvoli akademski zbor z
javnim glasovanjem. Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta. Po preteku
mandata sta lahko ponovno izvoljena
Akademski zbor se sestane praviloma enkrat letno. Sejo skliče predsednik.

7. člen
Akademski zbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov, sklepe pa
sprejema z večino prisotnih članov.
Če predsednik zbora ugotovi nesklepčnost, določi kraj in datum naslednje seje, na kateri
akademski zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov, kar pa ne velja za
pristojnost iz 4. alineje 5.člena (volitve članov senata).
8. člen
Seje akademskega zbora so javne, javna so tudi glasovanja in volitve predsednika in
njegovega namestnika.
Akademski zbor lahko s sklepom določi, da se seja zapre za javnost, če se obravnavajo
zadeve, ki posegajo na področje varstva osebnih podatkov.
Akademski zbor voli člane Senata NTF s tajnim glasovanjem, z večino glasov vseh članov
akademskega zbora.
Zaradi službene odsotnosti ali bolezni članov akademskega zbora je možno tudi predčasno
glasovanje, ki se izvede v zadnjih treh delovnih dneh pred sejo akademskega zbora. Senat
NTF hkrati z razpisom volitev članov senata določi tudi način volitev, na seji akademskega
zbora ali z izvedbo volitev.
9. člen
O sejah akademskega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, ki tudi imenuje
zapisnikarja.
Zapisnik se objavi preko elektronske pošte. Tiskani in podpisani izvod hrani Splošno kadrovska
služb NTF. Zapisnik tajne seje ali del zapisnika, ko je bila obravnavana tajna točka, se ne
objavlja.

10. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega poslovnika, traja mandat predstavnikov nepedagoških
delavcev prvega sklica do 30.9.2021.

11. člen
Ne glede na določbe 6. člena tega poslovnika, traja mandat predsednika in njegovega
namestnika prvega sklica do 30.9.2021.

12. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način, kot je sprejet sam
poslovnik.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o sestavi in delu akademskega
zbora NTF z dne 22.9.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 24.9.2007.
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete.
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