
 

H I Š N I    R E D 
Koper, 1. 9. 2020. 

 
1. Prostori zavoda so odprti v času pouka in uradnih ur.  

2. Delovni čas posameznih sodelavcev in služb je objavljen na vratih pisarn in 
posameznih prostorov. 

3. V prostorih zavoda in neposrednem šolskem prostoru (pločnika pred stavbo Ljudske 
univerze na Cankarjevi in Mirenski ulici, notranje dvorišče) je prepovedano: 
- fizično, verbalno in psihično nasilje, 
- kajenje, uživanje alkohola in drugih drog, 
- prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog, 
- prinašanje, posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola in drugih drog, 
- prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje 
ljudi in varnost premoženja. 

4. Uporaba telefonov in drugih elektronskih naprav med poukom ni dovoljena, če ni 
del izobraževalnega procesa. 

5. Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni upoštevati 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za šole in Protokola za 
udeležence Ljudske univerze Koper v času povečanega tveganja zaradi širjenja 
korona virusa. 

6. Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni spoštovati pisna in 
ustna navodila zaposlenih zavoda ter navodila o varstvu pri delu in požarni red. 

7. Obvestila za udeležence izobraževanja in druge obiskovalce zavoda so na voljo na 
oglasnih deskah v pritličju in prvem nadstropju ter v informacijski pisarni. 

8. Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni paziti na lastnino 
zavoda. V primeru uničenja lastnine ali odtujitve so dolžni povrniti škodo. 

9. Uživanje toplih napitkov iz avtomata ni dovoljeno v učilnicah. 

10. Za osebno lastnino udeležencev in obiskovalcev zavod ne odgovarja. 

11. Udeleženci izobraževanja in drugi obiskovalci ne smejo motiti izobraževalnega 
procesa.  

12. Zaposleni, udeleženci izobraževanja in obiskovalci se spoštljivo obnašamo drug do 
drugega, naša toleranca do fizičnega, verbalnega ali psihičnega nasilja je ničelna.  

13. Udeležence in obiskovalce, ki se vedejo nasilno, povzročajo nered, hrup ali kako 
drugače motijo delo na zavodu, lahko osebje zavoda skupaj z ustreznimi organi in 
službami odstrani iz prostorov zavoda in njegove bližnje okolice. 

14. V primeru težav, motenj, prijav odtujitev ipd. se udeleženci izobraževanja in 
obiskovalci obrnejo na informacijsko pisarno ali prisotnega delavca zavoda. 

15. Zaposleni na Ljudski univerzi in pogodbeni sodelavci ter učitelji so javni uslužbenci 
za katere velja prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, razen 
protokolarnih daril manjše vrednosti in priložnostnih daril manjše vrednosti. 

16. V prostorih zavoda se izvaja videonadzor, ki ga opravlja podjetja Atran sistemi in 
varovanje d. o. o. Koper. Na telefonski številki 05/612 80 00 lahko pridobite 
informacijo, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema. 
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