
S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, obiskovalci, 
vozniki tovornih vozil, strokovni sodelavci in serviserji.

Pravila so izdelana na osnovi “Pravilnika o notranjem redu na varovanem območju TKI 
Hrastnik, d.d.”, ki je objavljen na spletni strani družbe www.tki.si .

PRAVILA OBNAŠANJA 
ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE

na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d. 
na naslovu Cesta 1. maja 33, Hrastnik.

http://www.tki.si/


VSTOP ZUNANJIH OBISKOVALCEV NA VAROVANO OBMOČJE TOVARNE
• Vsi zunanji obiskovalci vstopajo na varovano območje tovarne na glavnem vhodu v

tovarno pri vratarnici v kateri se nahaja varnostno osebje (vstopna točka - točka
prijave).

• Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen
prihoda.

• Upoštevajo navodila varnostnega osebja, prevzamejo ustrezno priponko in počakajo
na kontaktno osebo. Gibanje po varovanem območju je dovoljeno samo v spremstvu
kontaktne osebe po označenih poteh.

• Pri odhodu z varovanega območja se v spremstvu kontaktne osebe javijo pri
varnostnem osebju, kjer vrnejo priponko. V primeru izgube priponke so dolžni
povrniti strošek priponke po veljavnem ceniku.

• Obiskovalce ob vstopu v obrate, ki imajo FAMI QS ali IFS standard, varnostna služba
seznani s hišnim redom in s Splošnimi higienskimi navodili za obiskovalce. Seznanitev
s pravili potrdijo s podpisom.



VSTOP ZUNANJIH IZVAJALCEV, PODIZVAJALCEV, SERVISERJEV,…
• Vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, serviserji vstopajo na varovano območje tovarne na

glavnem vhodu v tovarno pri vratarnici v kateri se nahaja varnostno osebje (vstopna
točka - točka prijave).

• Prihod se praviloma najavi varnostnemu osebju en dan pred prihodom.

• Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen
prihoda. Upoštevajo navodila varnostnega osebja, prevzamejo ustrezno priponko in
počakajo na kontaktno osebo. Gibanje po varovanem območju je dovoljeno samo v
spremstvu kontaktne osebe po označenih poteh.

• Na varovanem območju so dolžni upoštevati navodila za varnost in zdravje pri delu,
požarni red in varnostna navodila, opozorila in opozorilne oznake. Po zaključenem
delu so dolžni poskrbeti za izklop vseh delovnih naprav ter počiščenje delovišča.

• Z zunanjimi izvajalci del se obvezno sklene “Sporazum o skupnem delovišču”, kjer
se natančneje dogovori režim dela na varovanem območju. Vstop v proizvodne in
poslovne prostore je dovoljen samo v spremstvu kontaktne osebe.

• Zunanji izvajalci uporabljajo samo sanitarije, ki so za njih označene.

• Pri odhodu z varovanega območja se v spremstvu kontaktne osebe zglasijo pri
varnostnem osebju, kjer vrnejo priponko. V primeru izgube priponke so dolžni
povrniti strošek priponke po veljavnem ceniku.

• V obratih z IFS Food in FAMI-QS standardom veljajo posebna pravila obnašanja.



• Ta pravila morajo upoštevati vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, vozniki tovornih vozil in
serviserji.

• Pravila veljajo za obrate, ki imajo pridobljen IFS FOOD standard (za živila) in FAMI-QS
standard (za krmo).

• IFS FOOD standard je v:
– Obratu fosfatov skupaj s proizvodnjo amonijevih fosfatov

– Proizvodnji aditivov

• FAMI QS standard je v:
– Obratu kalcijevih fosfatov

– Obratu fosfatov s proizvodnjo amonijevih fosfatov

PRAVILA OBNAŠANJA V OBRATIH Z IFS FOOD IN FAMI-QS STANDARDOM



• Vsi zunanji izvajalci se morajo prijaviti na vstopni točki pri varnostnem osebju.

• V proizvodne obrate lahko vstopajo le v spremstvu poslovodje, direktorja PC Fosfati ali
z njegove strani pooblaščene osebe. Nezaposlenim je vstop v proizvodne obrate
prepovedan.

• Vstop v proizvodne obrate je dovoljen le v čisti, ne raztrgani zaščitni obleki (zaščitna
halja, zaščitna očala, po potrebi tudi zaščita za glavo – čelada), ki jo je potrebno
namestiti pred vstopom v obrat. Vstop v obrate ni dovoljen v kratkih hlačah ali krilu in
odprtih čevljih (sandali, japonke,..).

• Nošenje nakita, ročnih ur ni dovoljeno in jih je potrebno odstraniti pred vstopom v
proizvodne obrate.

• Prepovedan je vnos vseh pripomočkov, ki bi lahko prišli v stik s proizvodom in s tem
povzročili kontaminacijo.

• Vnos mobilnih telefonov je prepovedan.

• Kajenje v proizvodnih obratih ni dovoljeno.

• V proizvodnih obratih ni dovoljeno žvečenje, kašljanje, kihanje ali pljuvanje v proizvod.

• Prepovedano je vsakršno dotikanje izdelkov.

• Vnos hrane in pijače v proizvodne obrate ni dovoljen.

• V proizvodnih obratih se izvaja ločeno zbiranje odpadkov, ki ga je potrebno spoštovati.

• Obiskovalcu, ki kaže znake infekcijskih obolenj, se prepove vstop v proizvodne obrate.

• Prepovedano je vsakršno dejanje sabotaže, vandalizma ali terorizma.



• Na varovanem območju tovarne je v vseh zaprtih prostorih prepovedano
kajenje.

• Kajenje je izjemoma dovoljeno samo pri glavnem vhodu v tovarno na vstopno
– izstopni točki na za to posebej označenem mestu, kjer je nameščena
posoda za ogorke. Kršitelji so dolžni upoštevati navodila odgovornih oseb in
varnostnega osebja. V primeru neupoštevanja opozoril se bo kršitelja prijavilo
inšpekcijski službi in odstranilo z varovanega območja.

• Na varovano območje tovarne je strogo prepovedan vnos alkoholnih pijač in
opojnih substanc ter vstop oseb pod vplivom alkohola in opojnih substanc.

• Varnostno osebje je dolžno osebi, ki krši navodilo iz predhodnega odstavka,
preprečiti vstop na varovano območje.

KAJENJE, ALKOHOL IN OPOJNE SUBSTANCE



• Tovorna vozila vstopajo na varovano območje tovarne na glavnem vhodu v tovarno
pri vratarnici, v kateri se nahaja varnostno osebje (vstopna točka - točka prijave).

• Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen
prihoda ter pokažejo ustrezno prevozno dokumentacijo.

• V primeru razkladanja počakajo pri varnostnem osebju do prihoda kontaktne osebe.
V primeru natovarjanja (cisterne) jih varnostno osebje stehta na kamionski tehtnici in
počakajo na glavnem dvorišču, da dobijo od varnostnega osebja dovoljenje za
nalaganje. Vozniki se morajo ves čas zadrževati pri tovornem vozilu.

• Vozniki tovornih vozil uporabljajo samo sanitarije, ki so za njih označene.

• Po opravljenem raztovarjanju se po predhodnem obvestilu varnostnega osebja s
strani kontaktne osebe na glavnem vhodu odjavijo pri varnostnem osebju in
upoštevajo dana navodila.

• Tovorna vozila se po zaključenem natovarjanju po obvestilu kontaktne osebe
varnostnemu osebju zglasijo pri glavnem vhodu in pokažejo odpremno
dokumentacijo. Cisterne, ki jih je potrebno stehtati, se še enkrat stehtajo. Vozniki so
dolžni upoštevati navodila varnostnega osebja.

VSTOP TOVORNIH VOZIL NA VAROVANO OBMOČJE



• Največja dovoljena hitrost vožnje vozil na varovanem območju je 10 km/h.

• Pri vstopu tovornih vozil na kamionsko tehtnico pa je hitrost omejena na 5 km/h.

• Vsi vozniki so dolžni spoštovati omejitve hitrosti vožnje in opozorila varnostnega
osebja.

HITROST VOŽNJE VOZIL NA VAROVANEM OBMOČJU



• Imetniki službenih vozil družbe in poslovni partnerji lahko parkirajo vozila na
glavnem dvorišču levo od vratarnice, kjer se nahaja varnostno osebje, na za to
označenih parkirnih mestih in na označenih mestih na drugi strani ceste
pred zgradbo v kateri se nahaja razdeljevalnica hrane za zaposlene. Tukaj lahko
parkirajo tudi kupci v industrijski prodajalni v kolikor ni prostora pred industrijsko
trgovino. Tu je dovoljeno parkiranje za krajši čas.

• Zaposleni v tovarni parkirajo svoja vozila na delno pokritem parkirišču za
zaposlene, ki se nahaja na drugi strani regionalne ceste (nasproti tovarne).
Parkirišče je označeno z obvestilno tablo “Parkiranje dovoljeno za zaposlene v
TKI Hrastnik”.

• Pri parkiranju se upošteva navodila varnostnega osebja.

• Tovorna vozila se ne parkirajo na varovanem območju, ampak jih varnostno osebje
v času, ko ni možno raztovarjanje ali nakladanje napoti na za to namenjena
parkirišča. Urnik raztovarjanja in nakladanja je podrobneje opredeljen v
“Pravilniku o notranjem redu na območju TKI Hrastnik, d.d.”.

PARKIRANJE OSEBNIH VOZIL NA VAROVANEM OBMOČJU



• V družbi TKI Hrastnik, d.d., posvečamo veliko skrb odgovornemu ravnanju z
okoljem. V ta namen imamo organizirano ločeno zbiranje odpadkov na celotnem
varovanem območju.

• Od zunanjih obiskovalcev zahtevamo, da ravnajo odgovorno in eventualne
odpadke odlagajo v za to namenjene kontejnerje in zabojnike, ki so nameščeni na
določenih lokacijah.

• V primeru ne spoštovanja danih navodil so zunanji obiskovalci dolžni upoštevati
opozorila varnostnega osebja in odgovornih delavcev v družbi.

RAVNANJE Z ODPADKI NA VAROVANEM OBMOČJU



• Na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d. proizvajamo, predelujemo,
prevažamo in skladiščimo veliko nevarnih kemikalij.

• Vsak obiskovalec mora biti seznanjen z glavnimi nevarnostmi, ki jih lahko v
prostorih, kjer se bo zadrževal, povzročijo kemikalije.

• Upoštevati je treba vsa pisna in ustna opozorila in opozorila na tablah in nalepkah.

• Upoštevati je treba vse zahteve za požarno varnost in posebno pozornost
posvetiti gibanju v EX-coni.

KAJ STORITI OB NEVARNOSTI?

• Varno prekiniti z delom,

• Upoštevati vsa dana navodila strokovnih delavcev službe Ekologije, varnostnih
inženirjev, gasilcev, članov ekipe IRE Klor in varnostnega osebja v družbi TKI
Hrastnik, d.d.. Ti so med drugim tudi pristojni za nadzor.

VARNOSTNI NAPOTKI IN UKREPI



TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA KLIC V SILI

V TKI HRASTNIK, D.D.:
• Varnostnik - čuvaj: int. 780, GSM: 030 640 024

• Varnostni menedžer: int. 667, GSM: 040 195 006

• Gasilci: int. 767, GSM: 030 321 400, 040 612 921

• Služba EKOLOGIJE: int. 747, GSM: 040 636 289

ZUNANJE INSTITUCIJE:
• Policija: 113

• Reševalci: 112

• Gasilci: 112


