
Ljubljana, 9.10 2014

Volitve/volilna kampanja poslancev in dlanov upravnih odborov SOvZ ter volitve 5S
NTF na Naravoslovnotehni5ki fakulteti Univerze v Ljubljani -

PROTOKOL

Na Naravoslovnotehni5ki fakulteti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: NTF) se v skladu z
veljavnim Statutom SOU in Volilnim pravilnikom SOU v Ljubljani, izvajajo volitve postancev
v Studentskizbor in dlanov upravnih odborov SOVZ.

Na NTF se izvajajo tudi volitve v SS NTF, in sicer na podlagi Pravilnika o volitvah v SS Ut-
NTF

Pri izvalanju volilne kampanje, ki vkljuduje tudi same volitve, je za vsa opravila,
reklamiranje, propaganda, nastopanje v javnosti ter druge oblike promocije posameznikov,
katerih namen je vplivati na odlodanje volivcev pri glasovanju o kandidatih za volitve v UO
SOvZ in Sz ter SS ruff treba upo5tevati.

1. V casu volilne kampanje je na fakulteti, po predhodnem dogovoru, dovoljeno
plakatiranjeilepljenje in name56anje plakatov (v nadaljevanju: plakatiranje) le na za to
dolocenih povr5inah. V primeru nastanka Skode se ta povrne fakulteti. lzven
dovoljenih povr5in je plakatiranje prepovedano.

2. Za izvalanje volilne kampanje je potrebno pridobiti dovoljenje vodstva fakultete.
Pro5nja mora vsebovati natanden opis dela, kontaktno osebo in cas ter trajanle
dogodka.

3. V dasu volilne kampanje (vkljudno z samimi volitvami) je na NTF in njeni okolici
prepovedano deljenje vsakr5ne oblike hrane, pijace in predvajanje glasbe, govorov,
ter drugih aktivnosti.

V casu volilne kampanje je prepovedana kakr5na koli uporaba enakih ali podobnih
razpoznavnih znakov, barve in imena UL in NTF, njenih organov ter dru5tev.

5. Za izvedbo volitev se dolodijo voli5ca, ki ga vsakokrat dolodi in potrdi vodstvo NTF.

6. Organizatorji volilne kampanje
vse plakate in vsa druga volilna

Volilna agitacija je prepovedana

8. Pedago5ki proces ne sme biti moten

Morebitne kr5itve tega protokola bo obravnavala
NTF.

morajo najkasneje v dveh dneh po volitvah odstraniti
propagandna sporodila.

v vseh ucilnicah.

o Disciplinska komisija za Studente

10. Navedeni protokol zacne veljati dne 13.10.2014.

Dekanja NTF:

prof.dr. Petra Eva Forte Tavder


