UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI

Ljubljana, 17.09.2007

IZVLEČEK
Z A P I S N I K A št. 131/2006-2007
seje kolegija dekanje PeF
z dne 17.09.2007
Prisotni člani kolegija: dr. Cveta Razdevšek Pučko izr. prof., dr. Saša A. Glažar izr. prof., dr. Jože
Rugelj izr. prof. in tajnik fakultete Janez Gartner.
Dekanja je po posvetovanju sprejela naslednji sklep:
2.0 TEMATSKE TOČKE
2.2 Popolna prepoved kajenja na UL PeF
6. SKLEP:
Na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov (Ur.l. RS št. 60/2007), ki je stopil v veljavo z dnem 05.08.2007, dekanja prepoveduje kajenje v
vseh javnih in delovnih prostorih Pedagoške fakultete ter na pripadajočem funkcionalnem zemljišču
(6.člen novele zakona). Sprejeta novela zakona ohranja že uveljavljeno absolutno prepoved kajenja v
vzgojno izobraževalnih ustanovah ter jo še razširja tudi na funkcionalno zemljišče prostorov, kjer se
opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja (dvorišča, dohodne poti, zelenice, parkirišča). Posebni
prostori oziroma kadilnice v prostorih fakultete niso dovoljene.
Kršitev te prepovedi pomeni hudo kršitev delovne obveznosti delavcev UL PeF oz. obveznosti študenta.
Tajnik fakultete s tehnično službo PeF poskrbi (z namestitvijo prepovednih obvestil in posebnih tabel)
za jasno označbo prepovedi kajenja v prostorih fakultete, pred vhodi in na funkcionalnem zemljišču
(dvorišču, parkirišču, dohodnih poteh, zelenicah).
Vsakokratni službujoči delavci v recepciji PeF so dolžni paziti na spoštovanje prepovedi na
funkcionalnem zemljišču pred vhodom ter opozarjati morebitne kršilce na prepoved kajenja.
Delavci tehnične službe (hišnik oz. delavke čistilke) so dolžni redno čistiti dvorišče pred vhodom na
fakulteto, kjer ne sme biti ogorkov.
Obvestilo o prepovedi kajenja se objavi tudi na spletni strani PeF in na elektronski oglasni deski kot
stalna rubrika (in v novice), na elektronski oglasni deski v avli fakultete in na študentski spletni strani.
S sklepom se seznani tudi Študentski svet UL PeF, po elektronski pošti pa se obvesti tudi vse zaposlene.
Globa za morebitne kršilce (fizična oseba) znaša 125 EUR, za pravne osebe pa znaša od 2.000 do
33.000 EUR. V primeru kaznovanja fakultete zaradi morebitne kršitve delavca oz. študenta ali
obiskovalca, bo fakulteta plačano kazen izterjala (če bo potrebno, tudi po sodni poti) od kršilca.
Dekanja PeF
dr. Cveta Razdevšek Pučko, izr. prof.

