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Pravilnik o vstopu in vedenju v poslovnem prostoru podjetja Mü-Gu Kft. na naslovu 
Ócsai út 4/a, 1239 Budimpešta 

 
Ta pravilnik ureja vstop gostov, izvajalcev storitev in dobaviteljev v poslovni prostor podjetja 

zaradi opravljanja dela ter z namenom izogibanja nesrečam med delom in zadrževanjem v 

njem. 

Osebe z vstopom v poslovni prostor ta pravilnik sprejmejo kot obvezujoč in razumejo, da 

lahko v poslovni prostor vstopajo izključno z dovoljenjem delavcev podjetja Mü-Gu Kft. 

in na lastno odgovornost. 

1. V poslovnem prostoru podjetja Mü-Gu Kft. se opravljajo prevoz, skladiščenje in obdelava 

kovinskih odpadkov za reciklažo, in sicer s pomočjo tovornih vozil, nakladalnikov, obdelovalnih 

strojev in linij. Vse te okoliščine v poslovnem prostoru predstavljajo povečano tveganje za 

nesreče, zato osebe, ki vstopajo v poslovni prostor, razumejo, da vstopajo na lastno 

odgovornost, ter tudi to, da morajo od vstopa v poslovni prostor in ves čas zadrževanja v njem 

ravnati po tem pravilniku in navodilih delavcev podjetja Mü-Gu Kft. 

2. Varnostno osebje pri vstopu napoti osebe k obvezni prijavi pri okencu tehtalnice. Sodelavec v 

tehtalnici pokliče iskano osebo za obiskovalca in izvajalca storitev, dobavitelji pa dobijo 

nadaljnje informacije glede oddaje odpadkov. 

3. Gibanje v poslovnem prostoru je dovoljeno, samo če upravljavec tehtnice, vodja poslovnega 

prostora ali prevzemnik materiala izda dovoljenje/nalog. Gosti, izvajalci storitev in dobavitelji se 

lahko po poslovnem prostoru gibajo izključno namensko, nadzorovano in z dovoljenjem. Ne 

smejo motiti dejavnosti, ki se izvaja v poslovnem prostoru, ne smejo povzročiti nevarne 

okoliščine, upoštevati morajo napotke vodje poslovnega prostora ali njegovega namestnika. 

Gibanje po poslovnem prostoru z neupoštevanjem predpisov iz te točke, je strogo prepovedano 

in predstavlja tveganje za nesreče. 

4. Za osebe, ki se po poslovnem prostoru premikajo peš, je obvezna uporaba zaščitnih čevljev 

in odsevnega telovnika. Pešačenje je dovoljeno le v neizogibno nujnem obsegu in z 

upoštevanjem predpisov Zakona o pravilih cestnega prometa ter s posebno pozornostjo 

in previdnostjo. 

5. Obiskovalci, ki vstopijo z vozilom, se lahko ustavijo na označenih parkirnih mestih, izvajalci 

storitev se lahko ustavijo na parkirnem mestu, ki ga določi obiskana oseba, dobavitelji se lahko 

ustavijo na parkirnem mestu, ki ga določi upravljavec tehtnice ali prevzemnik materiala. 

6. Na območju poslovnega prostora veljajo predpisi Zakona o pravilih cestnega prometa, ki jih 

morajo vozniki obvezno upoštevati. 



 

7. Podjetje Mü-Gu Kft. ne prevzema odgovornosti za škodo in poškodbe, ki so posledica 

neupoštevanja odredb tega pravilnika. Delavci podjetja Mü-Gu Kft. lahko opozorijo osebe, ki 

vstopijo v poslovni prostor, na upoštevanje pravilnika in jih v primeru neupoštevanja pozovejo k 

takojšnji zapustitvi poslovnega prostora. 
 


