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Poslovodni odbor FERI je na svoji 74. redni seji dne 11. 11. 2016 sprejel

Navodilo za oddajo prostorov študentom v objektu G3 FERI - Baroničina hiša

1. V objektu G3 FERI - Baroničina hiša so pri vhodu s Prežihove ulice študentom namenjeni trije
prostori (Inkubator 1 in Inkubator 2). Ti prostori niso namenjeni prosti uporabi študentov,
ampak se bodo študentom dajali v uporabo pod pogoji, določenimi s tem navodilom. Študentje
bodo lahko prostore uporabljali v rednem času poslovanja fakultete. Ko bo fakulteta zaprta
(vikendi, kolektivni dopusti, prazniki) vstop v te prostore ne bo mogoč.
2.

24-urni dostop v prostore bo možen, ko bodo zato zagotovljeni pogoji.

3. Prostori se lahko istočasno oddajo trem skupinam študentov. Uporaba prostorov je
brezplačna. Prostori se oddajo za obdobje do treh mesecev, z možnostjo podaljšanja največ do
enega leta.
4. Študentje lahko zaprosijo za uporabo prostorov pod naslednjimi pogoji:
 vlogo za uporabo prostorov lahko odda skupina najmanj treh študentov, pri čemer
mora biti vsaj 2/3 študentov iz FERI;
 v vlogi mora biti navedena poslovna ideja oziroma dejavnost, ki bi jo študentje v
prostorih izvajali, oziroma zaradi katere bi prostore potrebovali;
 v vlogo mora biti navedeno za kakšno časovno obdobje bi potrebovali prostore.
5. Skupina študentov, ki bo dobila v uporabo prostore G3 FERI, mora določiti kontaktno osebo za
sodelovanje s strokovnimi službami fakultete.
6. O vlogah za dodelitev prostorov študentom odloča Poslovodni odbor FERI.
7.

Skupina študentov, ki jim bo odobrena uporaba prostorov, mora skrbeti za red in čistočo v
dodeljenih prostorih, ne sme motiti delovnega procesa na fakulteti, dovoljevati vstopa v
prostore drugim osebam in spoštovati navodila osebja fakultete. Vsi člani skupine študentov
podpišejo izjavo, da odgovarjajo za poškodbe v prostorih, ki so jim dodeljeni.

8. Poslovodni odbor lahko skupini študentov, ki že uporabljajo prostore, prepove nadaljnjo
uporabo prostorov, če se ugotovi, da uporabljajo prostore v nasprotju s pravili fakultete.
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