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Prostori zavoda so odprti vsak delavnik od 8.00 do 19:00, ob sobotah pa od 8.00 do
13:00, v času šolskih počitnic pa po navodilih direktorja.
Za aktivnosti, ki bi potekale v prostorih zavoda izven časa, opredeljenega pod točko 1,
je potrebno pridobiti dovoljenje vodstva.
Delovni čas posameznih sodelavcev in služb je objavljen na oglasni deski in na vratih
posameznih prostorov.
V prostorih zavoda in na dvorišču je prepovedano:
- psihično in fizično 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.
Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni spoštovati pisna in
ustna navodila vodstva zavoda, zaposlenih na CDI Univerzum ter navodila o varstvu pri
delu in požarni red.
Obvestila za udeležence izobraževanja in druge obiskovalce zavoda so na voljo na
oglasnih deskah v pritličju ter v informacijski pisarni. Na proste oglasne deske in na
druga mesta v šolskih prostorih ni dovoljeno brez dovoljenja vodstva razobešati
obvestil, oglasov, vabil in podobnega materiala. Prav tako ni dovoljeno brez dovoljenja
vodstva deliti propagandnega gradiva ali prodajati proizvode.
Udeleženci izobraževanja in obiskovalci naših prostorov so dolžni paziti na lastnino
zavoda. V primeru uničenja lastnine ali odtujitve so dolžni povrniti škodo.
Za osebno lastnino udeležencev in obiskovalcev zavod ne odgovarja.
Udeleženci izobraževanja in drugi obiskovalci naših prostorov morajo spoštovati
navodila o obnašanju na CDI Univerzum in ne smejo motiti izobraževalnega procesa.
Udeležence in obiskovalce, ki 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.
V primeru težav, motenj, prijav odtujitev ipd. se udeleženci izobraževanja in obiskovalci
obrnejo na informacijsko pisarno ali prisotnega delavca zavoda.
Vstop v prostore zavoda z rolerji je prepovedan. Ne vodite živali v prostore zavoda.
V prostorih CDI Univerzum se izvaja videonadzor, ki ga opravlja podjetje Rival-Vts
d.o.o. Na telefonski številki 01/520 71 50 lahko pridobite informacijo, kje in koliko časa
se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema.

Hišni red je sprejel direktor Albert Štrancar dne 1.9.2015.
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