Na podlagi 46. clena Pravil 0 organizaciji in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani (PreCisceno besedilo 6 z dne 13.12. 2013: v nadaljevanju
Pravila) sprejema dekan prof. dr. Matjaz Krajnc, naslednji

PROTOKOL
za izvedbo volitev in volilne kampanje za poslance in clane upravnih odborov 50VZ
ter za izvedbo volitev v 55 UL FKKT na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FKKT)
se izvajajo volitve poslancev v 5tudentski zbor (5Z) in clanov upravnih odborov
5tudentske organizacije visokosolskega zavoda (50VZ) v skladu z veljavnim Statutom
SOU in Volilnim pravilnikom SOU v Ljubljani.
Volitve v 55 UL FKKT se izvajajo na podlagi Pravil (99. in 100. clen) .
Pri izvajanju volilne kampanje, ki vkljucuje volitve in vsa druga volilna opravila (reklamiranje,
propaganda, nastopanje v javnosti ter druge oblike promocije posameznikov, katerih namen
je vplivati na odlocanje volivcev pri glasovanju 0 kandidatih za volitve v UO SOVZ in SZ ter SS
UL FKKT) je treba na UL FKKT upostevati :
1. V casu volilne kampanje je na UL FKKT, po predhodnem dogovoru z vodstvom
fakultete, dovoljeno plakatiranje/lepljenje in namescanje plakatov (v nadaljevanju:
plakatiranje) Ie na oglasni deski SS UL FKKT in oglasni deski UL FKKT.
Plakatiranje/lepljene je mogoce Ie z lepilnim trakom, ki ne sme puscati sledi. V primeru
nastanka skode povzrocitelj Ie-to fakulteti povrne . Izven navedenih povrsin
plakatiranje ni dovoljeno. Navedeno pomeni tudi to, da ni dovoljeno postavljanje
samostojnih oglasevalnih povrsin kot npr. pingvini.
2. Plakati morajo biti opremljeni z zigom UL FKKT. Plakati, ki ne bode opremljeni z zigom
fakultete se lahko odstranijo. Vsi organizatorji volilne kampanje so pri plakatiranju v
enakopravnem polozaju.
3. Za izvajanje volilne agitacije v prostorih fakultete je potrebno pridobiti dovoljenje
vodstva fakultete . Prosnja mora vsebovati natancen opis dela, kontaktno osebo in cas
ter trajanje dogodka.
4. V casu volilne kampanje (vkljucno z samimi volitvami) je na UL FKKT in njeni okolici
prepovedano deljenje vsakrsne oblike hrane, pijace in predvajanje glasbe, govorov,
ter drugih aktivnosti.
5. V casu volilne kampanje je prepovedana kakrsna koli uporaba istovetnih ali podobno

razpoznavnih znakov, barve in imena UL in UL FKKT ter njenih organov.
6. Za izvedbo volitev se doloci volisce, ki ga potrdi vodstvo UL FKKT.
7. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v dveh (2) dneh po volitvah odstraniti
vse plakate in vsa druga volilna propagandna sporocila. V nasprotnem primeru to
naredijo pristojne sluzbe UL FKKT na stroske organizatorjev volilne kampanje .

8. Volilna agitacija je prepovedana v vseh predavalnicah in seminarskih sobah fakultete.
9. Pedagoski proces ne sme biti moten. Volilna agitacija je prepovedana v vseh prostorih
v katerih se izvaja pedagoski proces.
10. Za zakonitost izvajanja volilne kampanje skupine studentov, drustva ali organizacije
so odgovorni kandidati za studentskega poslanca SZ ali UO SOVZ ali kandidati za
clane SS UL FKKT (v nadaljevanju : organizatorji volilne kampanje) , ki nastopajo pod
skupnim znakom , sloganom ali barvo , razen , ce se dokaze, da je krsitev z namenom
skodovati skupini studentov, drustvu ali organizaciji in kandidatom povzrocila tretja
oseba , ki ni povezana s studentsko skupino , drustvom in organizacijo .
11. Volilna kampanja se na UL FKKT lahko zacne en (1) teden pred volitvam i in lahko traja
vsak delovni dan ad 9:00 ure do 17:00 ure.
12. Krsitve tega protokola bo obravnavala Disciplinska kom isija I. stopnje za studente UL
FKKT.
13. Ta protokol zacne veljati z dnem izdaje.
Wubijana, 09. 10. 2014

dekan UL FKKT

