OKOLJSKA POLITIKA
V TKI Hrastnik, d.d. se ukvarjamo z razvojem, proizvodnjo in predelavo baznih industrijskih kemikalij,
specialnih in laboratorijskih kemikalij in proizvajamo široko paleto izdelkov za široko potrošnjo.
Zavedamo se odgovornosti do okolja, ki je temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti ter je
sestavni del dolgoročne strategije družbe.
Vodstvo zagotavlja učinkovito izvajanje okoljskih programov in usklajuje okoljsko politiko z razvojem
družbe in okolja, v katerem delujemo.
Vsi zaposleni smo zavezani k varstvu okolja, zato redno izboljšujemo svoje procese in zmanjšujemo
vplive na okolje. Skrbimo za čisto in urejeno okolje, ki je sestavni del našega odnosa do ožje in širše
okolice.
Za TKI Hrastnik, d.d. je okoljska politika zaveza k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vseh vplivov na
okolje.
Naša načela so:
 Zavezanost vodstva za varovanje okolja in zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljskih
programov ter usklajevanje okoljske politike z razvojem podjetja in okolja.
 Izpolnjevanje zahtev zakonodaje, smernic, standardov in referenčnih dokumentov (BREF) o
najboljših tehnikah (NRT), ki vplivajo ali bi lahko vplivali na okolje ter skladno s tem usmerjanje
novih investicij in tehnoloških rešitev.
 Dokazovanje skladnosti z rednimi meritvami, ki jih izvajajo pooblaščeni izvajalci ter rednim
nadzorom pomembnih vplivov na okolje.
 Izvajanje okoljskih programov vključenih v kratkoročne in dolgoročne načrte ter strategijo,
tako da na področju varovanja okolja zagotavljamo nenehno izboljševanje ravnanja z okoljem.
 Zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov in izboljševanje postopkov za ukrepanje
v takih primerih.
 Preprečevanje oziroma zmanjševanje vplivov na okolje z uporabo najboljših razpoložljivih
tehnik.
 Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o varstvu okolja.
 Skrb za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov ter zamenjava nevarnih snovi
z manj nevarnimi.
 Obveščanje zaposlenih in ostalih zainteresiranih o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.
 Seznanjanje poslovnih partnerjev in oseb, ki delujejo za družbo, vključno s pogodbenimi
izvajalci o varovanju okolja in okoljsko politiko.
 Zagotavljanje potrebnih tehničnih in finančnih sredstev za izvajanje okoljske politike.
Politika ravnanja z okoljem je dostopna vsem zainteresiranim na naši spletni strani https://tki.si.
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