
 
 

ZASNOVA PREPREČEVANJA VEČJIH NESREČ  
 

TKI Hrastnik, d.d. se razvršča v obrat večjega tveganja za okolje zaradi proizvodnje kloralkalne 
elektrolize, ki  predstavlja tveganje za nastanek nesreče s klorom. 
 
Družba ima certifikat ISO 14001, s katerim potrjuje ustrezno vpeljan sistem ravnanja z okoljem in 
sistem zagotavljanja varnosti za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.  
 
V TKI Hrastnik, d.d. si prizadevamo, da do nesreč z nevarnimi kemikalijami ne bi prihajalo in da bi bile 
posledice morebitne nesreče čim manjše.  
 
Zavezani smo k: 

 stalnemu zmanjševanju negativnih vplivov na okolje 

 preprečevanju nesreč povezanih z nevarnimi kemikalijami, s katerimi se lahko povzroči škoda 
okolju ali življenju ali zdravju ljudi  

 zagotavljanju zakonskih zahtev in skladnosti z najboljšo razpoložljivo tehniko  

 spremljanju in merjenju pomembnih vplivov na okolje 

 zagotavljanju varstva pred večjimi nesrečami v skladu s sistemom obvladovanja varnosti TKI 
Hrastnik, d.d. 

 ocenjevanju in poročanju o nastalih nezgodah in nesrečah z nevarnimi snovmi 

 usposabljanju zaposlenih o pomembnosti varovanja okolja in preprečevanju nesreč z 
nevarnimi kemikalijami 

 
Politiko varstva pred večjimi nesrečami uresničujemo tako, da se: 

 prepoznava tveganje za nesrečo v vseh dejavnostih in proizvodnih procesih 

 izdela ocena tveganja za nesreče v obstoječih proizvodnih procesih 

 določi ukrepe za zmanjšanje tveganja 

 redno spremlja in preverja varnostne ukrepe 

 informira vse zaposlene v družbi o tveganjih za posamezne nesreče in izvaja ustrezno 
preventivno usposabljanje 

 sodeluje z lokalno skupnostjo in informira okoliško prebivalstvo o ukrepih, ki jih je potrebno 
upoštevati v primeru nesreče s klorom 

 sodeluje s sosednjim obratom za medsebojno izmenjavo podatkov in uskladitev ukrepov, 
zaradi možnosti verižnih učinkov 

 zagotavlja sredstva za uresničevanje organizacijskih ukrepov, preventivno vzdrževanje strojev 
in naprav ter zagotavlja sredstva za nakup in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje 

 analizira vse nesreče in stanja, ki bi lahko povzročile večje nesreče 

 usklajuje načrte zaščite in reševanja z občinskimi načrti 
 
Strateški cilj: 

 v družbi bomo storili vse potrebno, da na lokaciji obrata ne bi prišlo do večje nesreče s 
klorom, oziroma bomo storili vse potrebno, da se zmanjšajo posledice možne nesreče 

 
Dostopnost podatkov ravnanja z okoljem:  

 na spletni strani družbe https://tki.si je Zasnova preprečevanja večjih nesreč in Informacija za 
javnost o varnostnih ukrepih TKI Hrastnik, d.d.  

 
 
 
Hrastnik, december 2020      Glavni izvršni direktor družbe: 
                    Branko Majes univ.oec. 
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