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1. Odpiralni čas DPlaca-Stičišča podjetniških idej z družbenim učinkom:  

 Od ponedeljka do petka 8.00 -16.00 

 poletni čas (4.7.2016 do 26.8.2016) ponedeljek in sreda od 10.00 do 16.00, 
torek in  četrtek od 10.00 do 15.00, petek od 10.00 do 14.00.  V času od  8.  
do 12. avgusta  je  središče zaprto.  

Za vsa vprašanja je v odpiralnem času na voljo receptor. Za specifična vsebinska 
vprašanja  se  posvetuje s strokovnim delavcem in direktorjem v zavodu Cene 
Štupar-CILJ.   

2. DPlac zagotavlja uporabnikom: 

 spoštovanje osebnosti in izvajanje dejavnosti v duhu strpnosti in sožitja,  

 zagotavljanje kakovostnega in sodobnega podpornega podjetniškega okolja,  

 pravico do zdravega delovnega okolja,  

 varovanje osebnih podatkov in  

 pravico do pritožbe.  
3. Vsi uporabniki DPlaca (uporabniki Male in Velike sobe, Uporabniškega paketa ali 

Inkubatorja DPlac, udeleženci različnih programov, izobraževanj in dogodkov v 
okviru DPlaca), zaposleni v zavodu Cene Štupar-CILJ, izvajalci programov  v DPlacu 
in njihovi zaposleni, so dolžni spoštovati pisna in ustna navodila vodstva v zavodu 
Cene Štupar-CILJ, zaposlenih v zavodu Cene Štupar-CILJ ter navodila o varstvu pri 
delu in požarni red. 

4. V prostorih DPlaca je prepovedano: 

 psihično in fizično nasilje,  

 kajenje, uživanje alkohola in prepovedanih drog, 

 prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog, 

 prinašanje, posedovanje, ponujanje alkohola in drugih drog, 

 prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje 
ljudi in varnost premoženja. 

5. Uporabniki so dolžni paziti na lastnino DPlaca oziroma zavoda Cene Štupar-CILJ. V 
primeru uničenja ali odtujitve lastnine so dolžni povrniti škodo. 

6. Za osebno lastnino uporabnikov  DPlaca, zavod Cene Štupar-CILJ ne odgovarja. 
7. Uporabniki DPlaca morajo spoštovati navodila o obnašanju v DPlacu oz. na zavodu 

Cene Štupar-CILJ in ne smejo motiti dejavnosti, ki potekajo v prostoru. 
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                                                                                                                Mag. Bojan Hajdinjak 
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