Na podlagi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - uradno prečiščeno
besedilo (ZOUTI-UPB3) (Uradni list RS, št . 93/07) ter pravil družbe
izdajam

NAVODILO ZA ZAGOTAVLJANJE IN SPOŠTOVANJE PREPOVEDI
KAJENJA V ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH

1. točka
S temi navodili določam postopke in odgovorne osebe, ki bodo zagotavljale
spoštovanje prepovedi kajenja v zaprtih delovnih prostorih TKI Hrastnik, d.d.
(družbe).

2. točka
Zaprti delovni prostori družbe so vsi objekti na lokaciji tovarne: Cesta 1.maja 33,
Cesta 1.maja 34, Hrastnik ter upravna zgradba Za Savo 6, Hrastnik.

3 . točka
Vsi zaposleni družbe, vsi zaposleni RASTKI d.o.o. ter drugi izvajalci del in
obiskovalci, ki se zadržujejo v zaprtih delovnih prostorih družbe, so odgovorni za
spoštovanje prepovedi kajenja.
Kršitev prepovedi kajenja predstavlja za zaposlene kršitev pogodbe o zaposlitvi
zaradi nespoštovanja delodajalčevih navodil in zaradi nespoštovanja predpisov o
varnosti in zdravju pri delu, za kar je zaposleni disciplinsko odgovoren.

4 .točka
Za kadilce so na zunanjih funkcionalnih površinah družbe določena mesta za kajenje,
ki so posebej označena in ločena od zaprtih prostorov. Določena mesta, kjer se
lahko kadi so:
1.
2.
3.
4.
5.

zgornji del tovarne
spodnji del tovarne
sredinski del tovarne
pri vratarju
pred upravno zgradbo

5 .točka
Spoštovanje prepovedi kajenja v zaprtih prostorih in možnosti kajenja na označenih
mestih za kajenje se zagotavlja s seznanjanjem zaposlenih, seznanjanjem drugih
izvajalcev del in obiskovalcev.
Ta navodila se objavijo na spletni strani družbe, na oglasnih deskah ter kot pisno
obvestilo vseh zaposlenih.
V zaprtih delovnih prostorih stavb se namestijo nalepke o prepovedi kajenja. Skrb za
nalepke prevzamejo direktorji PC.
Na označenih mestih za kajenje, ki so navedene v 4. točki navodila, se namestijo
table z obvestilom za kajenje. Za namestitev tabel je odgovoren pooblaščeni
strokovni delavec VZD.

6. točka
Nadzor nad izvajanjem spoštovanja prepovedi kajenja in možnosti kajenja na
določenih mestih za kajenje izvaja vodilno in vodstveno osebje v TKI Hrastnik,
varnostniki-čuvaji in pooblaščeni strokovni delavec VZD.
Oseba, ki je zadolžena za nadzor je dolžna osebo, ki jo zaloti pri kajenju, opozoriti,
da naj takoj neha kaditi ter predlaga ustrezen disciplinski postopek zoper
zaposlenega.
V primeru, da gre za tujo osebo, ki ne upošteva opozorila, je nadzorna oseba dolžna
poklicati zdravstveno ali tržno inšpekcijo.

7. točka
Vsak zaposleni je dolžan osebo, ki kadi v zaprtih prostorih družbe, opozoriti na
prepoved kajenja. Če oseba, ki krši prepoved kajenja, opozorila ne upošteva, je
dolžan tisti, ki opozarja, to sporočiti osebi, ki izvaja nadzor. Oseba, ki izvaja nadzor
najprej ponovno opozori osebo, ki krši prepoved kajenja. V primeru ponovnega
neupoštevanja opozorila, oseba, ki izvaja nadzor ravna skladno s 6. točko tega
navodila.

8. točka.
Ta navodila začnejo veljati takoj po objavi na spletni strani družbe, na oglasnih
deskah ter pisnem obvestilu zaposlenih.
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Sprememba: 28.02.2017

Glavni izvršni direktor družbe:
Branko Majes, univ.dipl.oec.

