Kolegij dekana Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v skladu z akti Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volilni kampanji ŠOU v Ljubljani sprejel naslednji

PRAVILNIK O VOLILNI KAMPANJI ZA VOLITVE V UPRAVNI ODBOR ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE TER ŠTUDENTSKI ZBOR ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V
LJUBLJANI

1. člen
Ta pravilnik ureja volilno kampanjo v okviru volitev v Upravni odbor Študentske organizacije
Biotehniške fakultete (v nadaljevanju UO ŠOBF) ter študentskih poslancev v Študentski zbor
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠZ).

2. člen
Volilna kampanja za potrebe tega pravilnika so vsa opravila, reklamiranje, propaganda, nastopanje v
javnosti ter druge oblike promocije posameznikov, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri
glasovanju o kandidatih za volitve v UO ŠOBF in ŠZ.
Volilna kampanja se začne najprej v ponedeljek, prvi polni teden pred volitvami, konča pa se
najkasneje z zadnjim dnem volitev.

3. člen
Za zakonitost izvajanja volilne kampanje skupine študentov, društva ali organizacije, sta odgovorna
predsednik skupine študentov, društva ali organizacije in kandidata za študentskega poslanca ŠZ, ki
nastopata pod skupnim znakom, sloganom ali barvo, razen če se dokaže, da je kršitev z namenom
škodovati skupini študentov, društvu ali organizaciji in kandidatom, povzročila tretja oseba, ki ni
povezana s študentsko skupino, društvom ali organizacijo.
Predsednik in nosilca so odgovorni tudi za tista dejanja volilne kampanje, za katera pooblastijo druge
izvajalce.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov ter letakov z volilno propagandnimi sporočili (v nadaljnjem
besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih upravlja Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani in ŠOBF.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v treh dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse
svoje plakate s plakatnih mest iz prvega (1.) odstavka, četrtega (4.) člena tega pravilnika ter odstraniti
vsa druga volilno propagandna sporočila iz fakultete ter njene okolice.

5. člen
V času volilne kampanje je z namenom volilne propagande na fakulteti in njeni okolici prepovedano
deljenje vsakršne oblike hrane in pijače.

Prav tako je prepovedano deljenje pripomočkov in propagandnega materiala, katerih vrednost
presega 1,25 EUR bruto na posamezno enoto ali kos.
Na fakulteti in v njeni okolici je prepovedano izvajati vsakršne aktivnosti, ki bi škodile ugledu fakultete
in njenih študentov.
Kot okolica fakultete se za potrebe tega pravilnika štejejo vse površine, ki sodijo k fakulteti ter
površine v radiu 500 metrov okoli fakultete.

6. člen
Prepovedane so vsakršne aktivnosti, ki bi motile ali ovirale pedagoški proces na fakulteti.
Predstavitve kandidatov na začetku ali na koncu predavanj, vaj, seminarjev oz. drugih oblik
pedagoškega procesa, so možne izključno na podlagi predhodnega dogovora s posameznimi
učitelji in predsednikom Študentskega sveta Biotehniške fakultete (v nadaljevanju ŠS BF). Če je to
mogoče, se morajo kandidati vseh morebitnih list ter morebitni samostojni kandidati med seboj
dogovoriti za isti termin predstavitev. Za posamične dogovore so odgovorni kandidati sami.
7. člen
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojno vodstvo fakultete in ŠS BF.
Vodstvo fakultete in ŠS BF na licu mesta odločata o vseh zadevah, ki niso opredeljene s tem
pravilnikom.
8. člen
Če vodstvo fakultete ali ŠS BF ugotovita kršitev tega pravilnika, lahko kršitelju izreče sankcijo
delne ali popolne prepovedi nadaljnjega izvajanja volilne kampanje.
9. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, ko je sprejet.
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