Upravni odbor Ekonomske fakultete je na podlagi 69. člena Pravil Ekonomske fakultete, na svoji
14. redni seji dne 09. 04. 2015 sprejel naslednji

Pravilnik o pogojih delovanja ŠOEF in študentskih društev na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani

I.

Splošna določba

1. člen
Ta pravilnik ureja pravila ter s tem povezane pravice in odgovornosti za delovanje Študentske
organizacije EF (v nadaljevanju ŠOEF) in društev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
II.

Študentska organizacija visokošolskega zavoda Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani (ŠOEF)

2. člen
Na EF UL deluje ŠOEF. ŠOEF organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na
področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega
turizma, založništva in informiranja.
ŠOEF ima pravico do uporabe pisarne VP 116 in VP 117, ki ju uporablja skupaj z Študentskim
svetom Ekonomske fakultete, za izvedbo svojih aktivnosti in sestankov organov ŠOEF.
ŠOEF ima pravico do brezplačne uporabe prostorov fakultete za izvedbo dogodkov in
brezplačnega oglaševanja dogodkov in aktivnosti, ki jih organizira.

III.

Društva s sedežem na Ekonomski fakulteti

3. člen
UO EF lahko društvu, s katerim najde skupne interese v medsebojnem sodelovanju in
dopolnjevanju dejavnosti Ekonomske fakultete, dovoli registracijo sedeža na naslovu Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana.
4. člen
Z registracijo sedeža na naslovu Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, pridobi društvo pravico
do uporabe pisarne VP 115 za izvedbo svojih aktivnosti in sestankov organov društva.
Društvo ima pravico brezplačne uporabe prostorov fakultete za izvedbo dogodkov in do
brezplačnega oglaševanja dogodkov in aktivnosti, ki jih organizira.

Društvo mora za organizacijo dogodkov predhodno pridobiti soglasje vodstva fakultete najmanj
5 dni pred izvedbo dogodka, če gre za dogodek, ki potrebuje več kot eno predavalnico pa 10 dni
prej.
Pri odločanju o prošnji se upoštevajo primernost vsebine in namen dogodka ter prostorske,
personalne in organizacijske možnosti fakultete. Če vsebina in namen dogodka in/ali prostorske,
personalne in organizacijske možnosti fakultete ne ustrezajo zahtevam, lahko vodstvo prošnjo
zavrne z obrazložitvijo razloga zavrnitve.
Za uporabo predavalnic oz. učilnic za namene izvedbe brezplačnih dogodkov, ki jih predhodno
odobri vodstvo EF, se z društvom sklene pogodba o brezplačnem najemu, kjer se določijo
medsebojne pravice in obveznosti.
V primeru izvajanja dogodkov, seminarjev oz. delavnic s kotizacijo ali sponzorstvom se društvu
zaračuna najemnina za najem izobraževalnih prostorov oz. za oglaševanje v skladu s Cenikom.

IV.

Društva oz. druge neprofitne organizacije brez sedeža na Ekonomski fakulteti

5. člen
Z društvi, ki nimajo sedeža na Ekonomski fakulteti in ki s poimenskim seznamom svojih
članov dokažejo, da je vsaj 50 odstotkov vseh njihovih članov študentov Ekonomske
fakultete, se sklene pogodba o medsebojnem sodelovanju. Navedena društva imajo pravico do
brezplačne uporabe prostorov za sestanke organov društev.
Najem izobraževalnih prostorov oz. oglasnega prostora za izvedbo posameznih dogodkov se
zaračuna skladno s Cenikom.
Vodstvo lahko odobri brezplačen najem izobraževalnih prostorov oz. oglasnega prostora, če gre
za dogodke, ki so posebnega pomena za fakulteto.
V.

Končne določbe

6. člen
Ta pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve sprejme Upravni odbor EF UL. Za razlago
določil tega pravilnika je pristojen Upravni odbor EF UL.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor EF UL, uporablja pa se od
dneva objave na spletni strani EF UL.
Predsednik Upravnega odbora EF UL
Prof. dr. Bogomir Kovač l.r.

