
Skladno z določbami Statuta Univerze v Ljubljani in Meril za volitve v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL je Senat NTF na svoji seji dne 23.1.2020 

sprejel  

 

PRAVILA O SESTAVI IN DELU HABILITACIJSKE KOMISIJE NTF 

(spremembe in dopolnitve sprejete na 30. seji Senata NTF dne 17.9.2020) 

 

 

1. člen 
S temi pravili se urejajo: 

 splošne določbe 

 sestava HK 

 postopek predlaganja in imenovanja članov 

 nadomestno imenovanje 

 konstituiranje HK 

 seje HK 

 posebne določbe 

 končne določbe. 
 

2. člen 
Splošne določbe 
 
HK ima naslednje pristojnosti: 
- pri prvi izvolitvi v naziv ali v višji naziv in pri drugi ponovni in nadaljnjih ponovnih 
izvolitvah v naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca 

 pregleduje vloge kandidatov skladno z določbami tega poslovnika 

 svetuje oz. zahteva od kandidatov dopolnitev vlog 

 postavlja rok za dopolnitev vlog 

 predlaga Senatu NTF imenovanje poročevalcev na podlagi pisnega predloga katedre 
in pisnega predloga oddelka 

 popolne vloge z mnenji poročevalcev in mnenjem Študentskega sveta NTF preko 
dekana pošilja oz. odstopa v reševanje Habilitacijski komisiji UL  

 po prejemu mnenja HK UL predlaga Senatu NTF sprejem ustreznega sklepa 

 pri izvolitvah v naziv, za katerega prosijo kandidati, ki niso v delovnem razmerju na 
UL, zaprosi Svet oddelka ali drug ustrezen organ, da poda mnenje o interesu za 
izvolitev in mnenje posreduje Senatu NTF v odločitev. 

 
- pri izvolitvah v naziv asistent in pri prvi ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega 
učitelja ali znanstvenega delavca 

 postopa po točkah 1-4 prve alineje tega člena 

 popolne vloge z mnenji poročevalcev in mnenjem Študentskega sveta NTF ponovno 
pregleda in predlaga Senatu NTF sprejem ustreznega sklepa 

 
- Člani HK skupaj s tajnikom fakultete in vodjo SKS sestavljajo tudi volilno komisijo NTF. 
 

3. člen 
 
Mandatna doba članov HK je 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. 
Mandat predstavnika študentov traja 1 leto in je lahko ponovno imenovan. Člani HK so se 
dolžni udeleževati sej komisije in sodelovati pri njenem delu, hkrati pa imajo pravico, da so 
pravočasno seznanjeni z gradivi, ki jih komisija obravnava. 
 

4. člen 
 
Komisiji pri delu pomaga vodja SKS, tako da predsedniku nudi pomoč pri upravljanju in 



organiziranju sej, skrbi za strokovno in dokumentirano komunikacijo s kandidati in s HK UL, za 
obdelavo vprašanj in za gradiva, ki so potrebna za delo komisije. 
 
Sestava habilitacijske komisije 
 

5. člen 
 
Komisijo sestavljajo po en član iz OG, OGRO, OMM, po en član iz kateder OTGO (KTOI, KIGT, 
KOTO) in predstavnik študentov. Na seje sta vabljena tudi dekan in tajnik NTF. Predstojniki 
oddelkov so obveščeni o postopkih HK.  
 
 

Postopek predlaganja in imenovanja članov 
 

6. člen 
 
Člana HK predlaga Akademski zbor oddelka. Člane komisije imenuje Senat fakultete za 
mandatno dobo 4 let. Člani so v komisijo lahko imenovani večkrat. Član iz vrst študentov ima 
1- letni mandat, po izteku mandata je lahko ponovno imenovan. 
 
 

Nadomestno imenovanje 
 

7. člen 
 

Nadomestno imenovanje se opravi, če članu HK preneha mandat v komisiji. 
 
 

Konstituiranje komisije 

8. člen 
 
Konstitutivno sejo skliče dekan. Na konstitutivni seji člani komisije izmed sebe izvolijo 
predsednika in njegovega namestnika. 
 
 

Seje komisije 

9. člen 
 
Seje sklicuje in vodi predsednik HK, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seje so 
praviloma enkrat mesečno (en teden pred senatom NTF). HK obravnava vsako vlogo, ki v SKS 
prispe en teden pred sejo HK. 

 
 

10. člen 
 
Komisija je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če 
zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov. 
 
Če je več kot polovica glasov neopredeljenih oz. vzdržanih, se glasovanje ponovi na naslednji 
seji komisije. 

11. člen 
 
Seje HK so javne, javna so tudi glasovanja. Na predlog predsednika komisije se lahko izvede 
tudi korespondenčna seja. Sklep korespondenčne seje je sprejet, če je zanj glasovala več kot 
polovica članov komisije. 
 

12. člen 
 
O seji se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, ki tudi imenuje zapisnikarja. Zapisnik v 
elektronski obliki prejmejo vsi člani komisije, Senata NTF in vabljeni na sejo. Predsednik o delu 



HK poroča na sejah senata. 
 
Tiskani izvod zapisnika se hrani v SKS. 
 
 
Posebne določbe 

13. člen 
 

Posebne določbe so namenjene kandidatom, ki vložijo prošnjo za izvolitev v naziv, članom 
komisije, ki potrjujejo pravilnost vloge in poročevalcem, ki jih na predlog oddelkov in HK 
imenuje Senat NTF. 
 

14. člen 
 
Vloga kandidata mora biti sestavljena tako, kot to zahtevajo Merila za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL, Navodila za izvajanje meril in 
fakultetna interpretacija meril.  
 

14. a člen 
Kandidat za izvolitev v naziv, ki ni v delovnem razmerju na UL, mora v vlogi opredeliti svoj 
interes do sodelovanja s članico, na kateri teče postopek za izvolitev v naziv, tako da izpostavi 
sodelovanje s članico v iztekajoči se elekcijski dobi in načrt sodelovanja s članico v elekcijski 
dobi. 
 

14. b člen 
 
Jasno mora biti označena tista znanstvenoraziskovalna, umetniška in pedagoška aktivnost 
kandidata, ki je minimalni pogoj za začetek postopka.  
 
Od uveljavitve sprememb in dopolnitev teh pravil oziroma od 1.10.2020 dalje mora kandidat 
za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, razen kandidatov za izvolitev v naziv docenta ali 
znanstvenega sodelavca, pri pomembnih delih, ki jih uveljavlja za izvolitev v naziv, navajati 
afiliacijo Univerze v Ljubljani. 
 
 

15. člen 
 

Kandidat mora vlogi priložiti obrazec Predstavitev kandidata ter Pregled del in točkovnik z 
realno oceno bibliografskih enot, skladno z univerzitetnimi merili in s fakultetno interpretacijo 
meril. 
 

16. člen 
 

Le vlogo, ki je sestavljena v skladu s 14. – 15. členom teh pravil, bo komisija obravnavala in 
podala svoj predlog Senatu NTF. 
 
V nasprotnem primeru bo komisija kandidata pozvala, da najkasneje v 30 dneh odpravi 
pomanjkljivosti.  
 

17. člen 
 

Če kandidat vrednoti bibliografijo in druge potrebne pogoje za izvolitev drugače, kot to 
zahtevajo Merila in Interpretacija meril, takšno vrednotenje pa prikaže kot pravilno, potem 
njegova vloga ne bo obravnavana, kandidat pa jo bo moral uskladiti skladno zahtevam Meril, 
Navodil za izvajanje meril in fakultetne interpretacije.  
 
 



18. člen 
 

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je vložena najmanj 6 mesecev pred potekom naziva. V 
tem primeru kandidat ohrani naziv do dokončanja postopka, četudi mu je naziv datumsko že 
potekel. 
Če je bila vloga vložena kasneje, lahko Naravoslovnotehniška fakulteta takoj po izteku 
veljavnosti naziva začne s postopkom prerazporeditve kandidata na delovno mesto, za 
katerega izpolnjuje pogoje, če takšnega delovnega mesta ni, pa s postopkom redne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Enako velja pri kandidatu, ki mu ni uspelo 
obnoviti habilitacijskega naziva. Kandidat je osebno odgovoren za veljavnost ustreznega 
habilitacijskega naziva. 
 

19. člen 
 
Če kandidat vloži vlogo za višji naziv več kot 9 mesecev pred potekom prve izvolitve v naziv, 
je vloga predčasna. 
 
Pri postopku za predčasno izvolitev v naziv ali za preskok naziva morajo trije redni profesorji 
s kandidatovega področja poleg izjemnega dosežka kandidata oceniti in preveriti tudi njegovo 
resnično obvladovanje in usmerjanje razvoja na področju, na katerem se želi habilitirati oz. 
nadaljevati pedagoško, znanstveno ali umetniško delo ter najstrožje uporabljati fakultetno 
Interpretacijo meril.  

 

20. člen 
 
Poročevalce za oceno usposobljenosti kandidata predlagajo oddelki, imenuje pa jih Senat 
NTF. Poročevalci so izbrani v skladu z določili 93. člena meril UL. Dolžni so pregledati 
kandidatovo vlogo, preveriti njeno ustreznost in najkasneje v roku dveh mesecev napisati 
poročilo z oceno kandidatovega znanstvenega/umetniškega, pedagoškega in strokovnega 
delovanja, skladno z 94., 95. in 96. členom meril UL. Poročevalec mora jasno poudariti, ali so 
izpolnjeni pogoji, ki jih zahtevajo Merila za volitve v nazive in fakultetna Interpretacija meril, ne 
samo s splošnim izrazom »dosega kriterije«, ampak v poročilu navesti, katera oz. katere 
bibliografske enote  in drugi dosežki to potrjujejo. 
 

21. člen 
 
O pedagoški usposobljenosti kandidata poda svoje mnenje tudi Študentski svet NTF in/ali 
študentski sveti članic, na kateri je kandidat pedagoško deloval, skladno z 97., 98. in 99. 
členom Meril UL. Zaprosilo za izdajo študentskega mnenja posreduje SKS. Študentsko mnenje 
je relevantno le, če ga oblikujejo študenti, ki aktivno sodelujejo v kandidatovem pedagoškem 
procesu. 
 
 

Končne določbe 
22. člen 

 
Ta pravila stopijo v veljavo naslednji dan po sprejemu na Senatu NTF. Hkrati preneha veljati 
Poslovnik o sestavi in delu Komisije za habilitacijske in kadrovske zadeve, sprejet 18.9.2014 
in dopolnjen 21.5.2015. Pravila se objavijo na spletnih straneh NTF. 
 
 
 
        Predsednik senata: 
        Boštjan Markoli, dekan 


