
Dopolnitev Interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL (z 

dne 23. 4. 2012, s spremembami in dopolnitvami) 

 

V Interpretaciji Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 
sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL (z dne 23. 4. 2012, s 
spremembami in dopolnitvami) se doda 6. točka, ki se glasi: 

 

6. Posebni (dodatni) pogoji za izvolitve v nazive po posameznih habilitacijskih področjih 

 

(1) Kandidat za izvolitev bodisi v pedagoški bodisi v raziskovalni naziv mora poleg pogojev, 
predpisanih v Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Merila), izpolnjevati tudi 
posebne pogoje za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem področju, določene v 
četrtem odstavku te točke.  

 

(2) Za potrebe četrtega odstavka te točke naslednji izrazi pomenijo:  

- izobrazba 1. stopnje je visoka strokovna izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih, sprejetih do junija 2004, ali izobrazba prve stopnje, pridobljena po 
študijskih programi, sprejetih po tem datumu; 

- izobrazba 2. stopnje je univerzitetna  izobrazba, pridobljena po študijskih programih, 
sprejetih do junija 2004, ali izobrazba druge stopnje, pridobljena po študijskih 
programi, sprejetih po tem datumu. 
 

(3) Posebni pogoji, določeni v četrtem odstavka te točke, ki določajo področje izobrazbe 
kandidata oziroma stopnjo izobrazbe, znotraj katere je kandidat usvojil strokovne 
kompetence, ne posegajo v določbe Meril glede izobrazbe, ki jo mora izkazovati kandidat 
za izvolitev v posamezni naziv. 

  

(4) Posebni pogoji za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem področju so: 
 

 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Zdravstvena nega mora poleg 
pogojev za izvolitev v naziv, določenih v Merilih, izkazovati tudi strokovno znanje s 
področja zdravstvene nege, katerega kandidat izkazuje: 
- z dokazilom, da je na 1. ali 2. stopnji izobrazbe pridobil izobrazbo s področja 

zdravstvene nege, ali  
- z drugimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je kandidat v celoti usvojil teoretična in 

klinična znanja, določena v 3. odst. 8. čl. Pravilnika o minimalnih pogojih 
usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik 
splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, 
diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije (Uradni list 
RS, št. 4/17 in 10/20). 

 
Poleg tega mora kandidat izkazovati: 
- 2 leti ustrezne prakse na področju zdravstvene nege, če vlaga vlogo za izvolitev v 

naziv asistent oz. 



- 10 let ustrezne prakse ali pedagoškega dela na področju zdravstvene nege, če vlaga 
vlogo za izvolitev v naziv višji predavatelj. 
 

 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Prehrana in dietetika mora 
poleg pogojev za izvolitev v naziv, določenih v Merilih, izkazovati tudi strokovno znanje s 
področja prehrane in dietetike, katerega kandidat izkazuje: 

- z dokazilom, da je na 1. ali 2. stopnji izobrazbe pridobil izobrazbo s področja prehrane, 
dietetike ali živilstva, ali 

- z drugimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je kandidat na 1. ali 2. stopnji izobrazbe 
usvojil strokovne kompetence s področja prehrane, dietetike ali živilstva.  

 
 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Sanitarno inženirstvo mora 

poleg pogojev za izvolitev v naziv, določenih v Merilih, izkazovati tudi strokovno znanje s 
področja sanitarnega inženirstva, katerega kandidat izkazuje: 
- z dokazilom, da je na 1. ali 2. stopnji izobrazbe pridobil izobrazbo s področja 

sanitarnega inženirstva, ali 
- z drugimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je kandidat na 1. ali 2. stopnji izobrazbe 

usvojil strokovne kompetence s področja higiensko-tehničnih vsebin in epidemioloških 
vsebin in zdravstveno ekoloških vsebin. 

 
 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Higiena človekovega okolja 

mora poleg pogojev za izvolitev v naziv, določenih v Merilih, izkazovati tudi strokovno 
znanje s področja sanitarnega inženirstva, katerega kandidat izkazuje: 
- z dokazilom, da je vsaj na 1. ali 2. stopnji izobrazbe pridobil izobrazbo s področja 

sanitarnega inženirstva, ali 
- z drugimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je kandidat na 1. ali 2. stopnji izobrazbe 

usvojil strokovne kompetence s področja sanitarnega inženirstva.  
 

 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Javno zdravstvo mora na 1. ali 
2. stopnji izobrazbe izkazovati kompetence obravnavanja zdravja. 
 

 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Zdravstvena informatika mora 
na 1. ali 2. stopnji izobrazbe izkazovati izobrazbo s področja informatike ali računalništva.   
 

 Kandidat za izvolitev v naziv na habilitacijskem področju Fizioterapija mora poleg pogojev 
za izvolitev v naziv, določenih v Merilih, izkazovati tudi strokovno teoretično in praktično 
znanje s področja fizioterapije, katerega kandidat izkazuje: 

- z dokazilom, da je na 1. ali 2. stopnji izobrazbe pridobil izobrazbo s področja 
fizioterapije, ali  

- z drugimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je kandidat na 1. ali 2. stopnji izobrazbe 
usvojil strokovne kompetence za samostojno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
procesa fizioterapije.  
 

(5) V primeru izkazovanja usvojenih strokovnih kompetenc se morajo do ustreznosti tako 
usvojenih znanj opredeliti poročevalci v habilitacijskem postopku. 

 

(6) Ta dopolnitev prične veljati in se uporabljati 15. dan po objavi na spletni strani Zdravstvene 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

 



(7) Kandidatu, ki je bil izvoljen v naziv na habilitacijskem področju, ki je matično na UL ZF, 
pred uveljavitvijo te dopolnitve, za ponovno izvolitev v isti ali drug naziv na habilitacijskem 
področju, na katerem je že bil izvoljen v naziv, ni potrebno izkazovati posebnih (dodatnih) 
pogojev, določenih v tej dopolnitvi.  

 

(8) Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uveljavitvijo te dopolnitve, se nadaljujejo pod 
pogoji, ki so veljali na dan vložitve vloge. 

 


