
Sporočilo za javnost 

Tako kot ostala podjetja, se tudi naše podjetje sooča s koronavirusom in vsemi 

posledicami, ki jih epidemija prinaša. Zavedamo se, da so zaposleni ob poplavi 

različnih informacij prestrašeni in zmedeni, zato želimo v podjetju z različnimi ukrepi 

čim bolj ohranjati normalno stanje, seveda kolikor je to sploh v trenutnih razmerah 

mogoče. Sploh pa si vsi želimo, da zaposleni ostanemo zdravi in da se bomo lahko 

tudi po epidemiji vrnili na svoja delovna mesta. Obstaja tudi čas po virusu! Tukaj ne 

gre za dajanje prednosti kapitalu pred zdravjem, temveč zagotovitev prihodnosti 

zaposlenim tudi po epidemiji. Sem predsednik uprave družbe TBP.d.d., v prvi vrsti pa 

človek, oče in mož, ki mu ni vseeno, kakšna bo prihodnost vseh nas.  

Naši kupci ustavljajo proizvodnjo v Evropi, zunaj nje pa je v tem trenutku situacija še 

negotova. V tem trenutku nadzorovano, v skladu z dogovori s kupci ustavljamo 

proizvodnjo, ki se bo ustavila ob koncu tedna. Tako se zmanjšuje tudi število 

zaposlenih. Tudi naši kupci namreč niso čez noč ugasnili proizvodnje, temveč so 

nakazali, da bodo to storili v nekaj dneh. Izvedli so jo nadzorovano. Tudi vlada 

Republike Slovenije ne poziva k vse splošnemu zapiranju poslovnih subjektov oz. 

gospodarskih služb, saj se zaveda, da prihaja tudi čas po epidemiji! Če se bomo vsi 

držali zaščitnih ukrepov se virus ne bo razširjal. Predvsem pa moramo stati v tem 

času mirni in zbrani. Panika ne koristi nikomur!  

S skrajnimi napori nam je uspelo preko preteklega vikenda zagotoviti dovolj mask za 

vse zaposlene. V iskanje različnih možnosti dobave mask strokovnih služb podjetja 

TBP d.d., v katero sem se osebno tudi sam vključil, v iskanje dobaviteljev mask pa se 

je vključil tudi sam predsednik nadzornega sveta družbe TBP d.d., g. Bogdan Šavli, ki 

je nabavljene maske tudi podaril podjetju TBP d.d., nam je po različnih kanalih 

uspelo pridobiti zaščitne maske, ki smo jih razdelili med vse zaposlene. Tako bodo 

vsi zaposleni imeli zaščitne maske! Hkrati pa smo vsem zaposlenim, ki delajo v 

razmerah, ki niso povsem normalne, uredili krizni dodatek. Zavedamo se, da bodo 

zaposleni tudi v času, ko bodo doma potrebovali sredstva za nakup najnujnejših živil 

in ostalih potrebščin. Tudi v času epidemije in po njej je treba živeti!. 

Osebno se večkrat na dan sprehodim med zaposlenimi ter jih osebno informiram o 

stanju v podjetju, hkrati pa lahko tudi oni povedo svoja opažanja in mnenje. In 



verjemite mi, da ljudje razumejo situacijo. Tudi moji sodelavci so redno na obhodu in 

v osebnem kontaktu z zaposlenimi v podjetju, da zaposlene informirajo o stanju v 

podjetju ter poskušajo po najboljših močeh umirjati trenutno situacijo povezano z 

virusom.  

V zvezi s širjenjem koronavirusa in zagotavljanjem pogojev za čim bolj normalno delo 

smo v družbi TBP d.d., podobno kot v ostalih podjetjih, sprejeli številne ukrepe za 

zaščito zaposlenih: 

- uporaba obraznih zaščitnih mask vseh zaposlenih (že pred dobrima dvema 

tednoma smo naročili 1.500 zaščitnih mask, ki jih zaradi večjega 

povpraševanja in začasnega ukrepa vlade glede trgovanja z zaščitnimi 

sredstvi, nismo dobili. Z iskanjem različnih možnost dobave mask, v 

katero sem se osebno tudi sam vključil, v iskanje dobaviteljev pa se je 

vključil tudi predsednik nadzornega sveta, nam je po različnih kanalih 

uspelo pridobiti zaščitne maske, ki so se razdelile med vse zaposlene, 

- omejitev vseh obiskov in vzpostavitev strožje politike za vstop in gibanje 

obiskovalcev ter voznikov v podjetju. Vozniki ne smejo vstopati v prostore 

podjetja in se morajo zadrževati v vozilih (prepoved zapuščanja vozil brez 

predhodnih odobritev), 

- namestitev mobilnih stranišč (t.i Dixi-ev) za voznike, da ne uporabljajo stranišč 

od zaposlenih, 

- merjenje telesne temperature obiskovalcev, izpolnitev ankete/obrazca o 

njihovem predhodnem gibanju, prepoved njihovega gibanja brez obraznih 

mask, prepoved zapuščanja vozil brez predhodnih odobritev in prepoved 

gibanja v zaprtih prostorih podjetja, 

- razkuževanje kljuk vrat po celotnem podjetju, 



- namestitev in uporaba pripomočkov za razkuževanje rok po celotnem podjetju 

(žal pa od časa do časa zmanjkuje razkužil zaradi pomanjkanja na trgu), 

- redno umivanje rok s tekočo toplo vodo in dezinfekcija rok, 

- uvedba dodatnih odmorov za zaposlene, da so na svežem zraku ter se lahko 

izvaja še dodatno prezračevanje prostorov, 

- odpoved službenih potovanj, 

- prepoved izvajanja ne nujnih sestankov, kjer ni potrebna osebna prisotnost, 

- razdelitev zaposlenih na več izmen, da je v eni izmeni prisotnih čim manj ljudi, 

- namestitev dodatnega umivalnika s tekočo toplo vodo in milom ter z 

razkuževalcem za obvezno higieno rok vseh zaposlenih pred jedilnico oz. pred 

vstopom v jedilnico, 

- omejitev vstopa v jedilnico, zadrževanja v jedilnici (15 minut) ter pravilo 

»prostega stola« pri malici, 

- posamična delitev pladnjev, pribora in kruha v jedilnici, 

- povečanje medsebojne razdalje med mizami v jedilnici, 

- prepoved zadrževanja v skupinah ter vzdrževanje primerne medsebojne 

oddaljenosti (2 m), 

- prepoved zadrževanja pri kavnih avtomatih, 

- namestitev slikovnega gradiva ter povzetkov zahtevanih ravnanj glede higiene 

rok (pravilno umivanje rok, kako ravnati v primeru kašlja, kihanja, način 

rokovanja, ipd.),  

- dnevno spodbujanje zaposlenih za upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, 

- ozaveščanje zaposlenih preko oglasnih desk, e-pošte in prikaz preventivnih 

ukrepov za širjenje virusa tudi na video vizualizaciji v jedilnici podjetja, 



- priprava postopkovnih navodil za ravnanje ob sumu na obolenje na delovnem 

mestu, 

- namestitev enot za registracijo delovnega časa na več lokacijah, da se 

zaposleni ne srečujejo preveč med seboj, 

- izostanek iz dela tistih, kateri kažejo simptome gripe, prehlada ali drugih 

obolenj, imajo povišano telesno temperaturo ipd., 

- omogočanje izostanka zaposlenim, ki izvajajo varstvo svojih otrok zaradi 

zaprtja vrtcev in šol ali zaradi izvajanja šolskega programa za otroke na domu, 

- spremljanje priporočil in dobre prakse drugih podjetij v povezavi s 

koronavirusom. 

Vsekakor je Uprava družbe TBP d.d. vedno na voljo za morebitna dodatna 

pojasnila in informacije povezane z uvajanjem in izvajanjem ukrepov za 

preprečevanje širjenja korona virusa v družbi TBP d.d.. 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi, 

 

         Uprava TBP d.d. 

          Direktor družbe 

          Dr. Danilo ROJKO 

 

 

 


