
SPLOŠNA DOLOČILA O OBISKIH, OBISKOVALCIH IN VARNOSTI V 
PODJETJU REVOZ, d. d., NOVO MESTO

SPLOŠNA DOLOČILA – O OBISKIH

▪ vsaka skupina obiskovalcev, ki želi obiskati proizvodnjo, mora vnaprej pridobiti soglasje Službe za 
komuniciranje in javne zadeve, ki določi in potrdi datum in uro obiska, zagotovi vodiča in spremstvo;

▪ individualnih ogledov ne izvajamo;

▪ za termin obiska se je potrebno najaviti vsaj en mesec prej;

▪ vodeni ogledi proizvodnje potekajo 1-krat na teden, in sicer ob torkih ali četrtkih ob 10. uri, izjemoma se 
ob ustreznih pogojih termin prilagodi;

▪ v eni skupini je lahko največ 40 oseb;

▪ pri organiziranju obiskov mora biti upoštevan postopek o zaupnosti, varnosti, zaščiti in varovanju 
projektov;

▪ fotografiranje v proizvodnji ni dovoljeno, izjemoma je mogoče ob predhodnem dogovoru pridobiti 
soglasje za fotografiranje, sicer pa se ob vsakem obisku lahko naredi skupinska fotografija 
obiskovalcev na posebej določenem mestu;

▪ v primeru nepredvidenih dogodkov v proizvodnji je dogovorjeni obisk lahko preložen oziroma 
odpovedan.

SPLOŠNA DOLOČILA – O OBISKOVALCIH

▪ ogledi proizvodnje so primerni za obiskovalce starosti od 15 let naprej, 

▪ za osebe z gibalnimi omejitvami splošni ogled proizvodnje ni primeren, saj se ogled izvaja peš; 

▪ prednost pri ogledih imajo srednje šole in fakultete strojne ter elektrotehnične smeri, sodelavci iz 
Renaulta in poslovni partnerji;

▪ namen obiska mora biti jasno opredeljen v vlogi;

▪ obiskovalci v tovarno vstopijo skozi glavni vhod pri recepciji oz. tovorni vhod, če je tako dogovorjeno;
▪ vsaj en teden pred obiskom je treba Sl. za komuniciranje poslati poimenski seznam obiskovalcev, ki so 

del skupine.

SPLOŠNA DOLOČILA – O VARNOSTI

▪ obiskovalci morajo upoštevati varnostne predpise glede gibanja po proizvodnji in nositi predpisano 
osebno varovalno opremo, ki jo zagotovi služba za komuniciranje (zaščitna očala in odsevni 
brezrokavnik), na kar jih opozorijo tudi spremljevalci že ob sprejemu;

▪ med obiskom proizvodnje je obvezna varna obutev (zaprto obuvalo, nizek čevelj);

▪ v skladu z internim pravilnikom o prepovedi dela pod vplivom alkohola tudi za obiskovalce velja 
prepoved vstopa v tovarno osebam pod vplivom alkohola (stopnja alkohola v krvi = 0 ‰);

▪ na območju tovarne velja Pravilnik o prepovedi kajenja, ki izjemoma dovoljuje kajenje le na avtobusni 
postaji podjetja, kar velja tudi za zunanje obiskovalce;

▪ obiskovalci v tovarno vstopajo na lastno odgovornost, družba Revoz, d.d., v primeru nespoštovanja 
določil za obiskovalce, varnostnih predpisov in drugih navodil izvajalca vodenega ogleda 
obiskovalcem ne odgovarja za morebitno nastalo jim škodo;

▪ s prijavo skupine na ogled oziroma s posredovanjem poimenskega seznama obiskovalcev se šteje, 
da so vsi prijavljeni obiskovalci predhodno seznanjeni s temi splošnimi določili.
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