Na podlagi 79.člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške
fakultete na seji dne 22.9.2005 sprejel
POSLOVNIK
o sestavi in delu Akademskega zbora Naravoslovnotehniške fakultete
(spremembe in dopolnitve sprejete na seji Senata NTF dne 24.9.2007)
1.člen
Akademski zbor NTF sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci, kot jih opredeljujejo členi 207 – 209 Statuta UL in ki so na
fakulteti redno zaposleni s polnim delovnim časom.
Spisek pripravi in redno ažurira Splošno-kadrovska služba.
Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov. Njihovo število
ne sme biti manjše od 1/5 članov Akademskega zbora.
2.člen
Predstavnike študentov voli Študentski svet NTF na podlagi posebnega pravilnika, ki
ga sprejme Študentski svet UL. Mandat predstavnikov študentov traja 1 leto in so
lahko ponovno izvoljeni.
3.člen
Akademski zbor ima naslednje pristojnosti:
- obravnava poročila dekana
- obravnava poročila drugih organov fakultete
- daje pobude in predloge Senatu fakultete
- voli člane Senata fakultete
- predlaga Senatu fakultete kandidate za dekana.
Predstavniki študentov razpravljajo in odločajo v zadevah iz 1.- 3.alineje, v zadevah
iz 4. in 5.alineje pa nimajo glasovalne pravice.
4.člen
Akademski zbor se sestaja vsaj enkrat letno. Sklic lahko predlagajo:
- predsednik zbora
- dekan
- senat
- upravni odbor
- študentski svet
- najmanj 1/3 članov zbora.
5.člen
Konstitutivno sejo Akademskega zbora skliče dekan. Na konstitutivni seji se zbor
konstituira, člani pa izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika na
predlog dekana.
Mandat predsednika Akademskega zbora in njegovega namestnika je dve leti in sta po
preteku mandata lahko ponovno izvoljena na to funkcijo.

Kandidata predlaga dekan.
6.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 pristojnosti iz 4. in 5.alineje 3.člena.
7.člen
Seje Akademskega zbora so javne, javna so tudi glasovanja in volitve predsednika.
Akademski zbor lahko s sklepom določi, da se seja zapre za javnost, če se
obravnavajo zadeve, ki podležejo varstvu osebnih podatkov. Na takšni seji so prisotni
vsi člani Akademskega zbora in vabljeni.
Akademski zbor voli člane Senata NTF in kandidata za dekana s tajnim glasovanjem,
z večino glasov vseh članov AZ.
Zaradi službene odsotnosti ali bolezni članov AZ je možno tudi predčasno glasovanje,
ki se izvede v zadnjih treh delovnih dneh pred sejo AZ. Vse svoje ugotovitve in
rezultate volilna komisija zabeleži v zapisnik o izvedenih volitvah.
8.člen
O sejah Akademskega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, ki tudi
imenuje zapisnikarja.
Zapisnik se objavi na oglasni deski oddelkov, en izvod se arhivira v Splošnokadrovski službi. Zapisnik tajne seje ali del zapisnika, ko je bila obravnavan tajna
točka, se arhivira le v SKS.
9.člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način, kot je sprejet
sam poslovnik. Pobudo za spremembo lahko dajo organi iz 4.člena tega poslovnika in
tajnik fakultete.
10.člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o sestavi in delu
Akademskega zbora NTF z dne 29.3.2001.
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu fakultete.
Dekan NTF:
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