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VARNOSTNI UKREPI ZA ORGANIZIRAN OGLED PROIZVODNJE V OBJEKTIH ISOKON 
D.O.O., Industrijska cesta 16, 3210 Slovenske Konjice  
 
Ta dokument določa varnostne ukrepe, s katerimi se preprečujejo oziroma zmanjšujejo tveganja za morebitne poškodbe 
obiskovalcev, za katere je organiziran ogled proizvodnih naprav v objektih Isokona. 
 
Pri organiziranju obiska je potrebno spoštovati naslednja pravila: 
 

1. Obiskovalci morajo upoštevati varnostne predpise o hoji po proizvodnji in nositi predpisano osebno varovalno 
opremo (odsevni brezrokavni jopič, zaščitna očala, glušniki po potrebi), na kar jih opozori tudi spremljevalec že 
ob sprejemu in po potrebi med samim obiskom. 

2. Med obiskom proizvodnje je obvezna primerna obutev. 
3. V skladu z internim pravilnikom o prepovedi dela pod vplivom alkohola, velja tudi prepoved vstopa v proizvodnjo 

osebam pod vplivom alkohola (stopnja alkoholizironosti 0 promila). 
4. Na območju proizvodnje velja prepoved kajenja, ki izjemoma dovoljuje kajenje le na posebej označenih 

območjih. 
5. Fotografiranje in snemanje v proizvodnji ni dovoljeno, razen v primeru privolitve spremljevalca za posamezen 

primer.  
6. Ogledi proizvodnih prostorov so dovoljeni samo v dovoljenih območjih gibanja in v spremstvu odgovornih 

oziroma pooblaščenih oseb.  
7. Obiskovalci so vnaprej seznanjeni s splošnimi določili in jih morajo za odobritev obiska tudi sprejeti. 

 
 
Isokon nudi obiskovalcem strokovno vodenje ogleda s strani tehničnega osebja. Ta prilagodi program ogleda glede 
namen obiska ter starost oziroma psihofizične sposobnosti obiskovalcev. 

 
Odgovorna oseba ustanove/podjetja, ki pripelje skupino na ogled proizvodnje, mora zagotoviti naslednje: 

- da je v skupini največ 15 obiskovalcev; 

- da opozori spremljevalca na obiskovalce, ki imajo morebitno telesno hibo ali zdravstveno okvaro (npr. epilepsija, 

slabovidnost, poškodba sluha, ipd); 

- da zagotovi v skupini red in disciplino ter spoštovanje varnostnih ukrepov; 

- da se skupina drži skupaj; 

- da kršitelje teh določb takoj odstrani iz skupine in iz objektov;  

- da obiskovalci upoštevajo druge zahteve, ki jih določi spremljevalec. 

 

V Slovenskih Konjicah, 6.5.2019. 
 
 

Uroš Žnidarič, direktor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


