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1. UVOD 
1.1  Nagovor direktorja 

Leto 2013 je bilo za družbo v marsičem prelomno leto. Na prihodkovni 

strani smo dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe, zgodila se je 

sprememba lastništva in menjava na vodstvenem položaju podjetja.  

Prodaja je bila 5% višja od leta 2012, poudariti velja, da se je ob tem 

delež lastne blagovne znamke povečal, ob relativno nespremenjenemu 

deležu programov. Tako delež Poliuretanske Pene ostaja največji, ob 

nekoliko manjšem deležu Tesnilnih mas, delež Dodatkov za beton je 

manjši od 10% in odraz sprememb na gradbenem segmentu na 

balkanski regiji. 

Pozitivna sprememba lastništva v juniju 2013 je bila rezultat 

dolgotrajnega prodajnega postopka, ko je bil delovni proces zaradi negotovosti lastništva v 

marsičem moten. Tudi na trgu so naši konkurenti skušali izkoristiti situacijo in nam zmanjšati tržni 

delež. Prodajni postopek se je zaključil uspešno in družba ima od 17.6.2013 stabilnega strateškega 

lastnika Soudal Holding, ki se je zavezal k krepitvi vseh področij podjetja in njegov dolgoročni razvoj. 

Menjava na vodstvenem položaju se je zgodila aprila 2013, ko se je dolgoletni direktor Edvard Skočir 

upokojil, na položaju ga je nasledil dotedanji predsednik nadzornega sveta družbe Roman Jeras. 

Sprememba lastništva se je odrazila tudi v vodstvu družbe, nadzorni svet je bil s spremembo 

organizacijske oblike v družbo z omejeno odgovornostjo ukinjen, družba ima po novem tri 

direktorje: generalni direktor je g. Dirk Coorevits, direktor je g. Piotr Drzewowski, izvršilno funkcijo v 

podjetju pa ohranja g. Roman Jeras na delovnem mestu izvršni direktor.   

 

Izvršni direktor: 

Mag. Roman Jeras 
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1.2  Kratek opis podjetja 

TKK Srpenica d.o.o.  leži v zgornjem Posočju na južnem delu občine Bovec. V bližini obrata ni 

nobenih drugih poslovnih ali bivalnih objektov. Najbližje naselje v smeri proti Kobaridu je Trnovo ob 

Soči, ki je oddaljeno cca. 2,5 km. V smeri proti Bovcu je najbližje naselje Srpenica, ki je oddaljeno 1,5 

km. Na južni strani poleg obrata teče glavna regionalna cesta Kobarid – Bovec, v strugi na severni 

strani, približno 50 m nižje, pa reka Soča. 

Začetki TKK Srpenica (Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede Srpenica ) segajo v leto 1850, 

ko se je v okviru obstoječe lokacije pričelo izkopavanje in prodaja krede. To je bila glavna dejavnost 

do sredine 20. stoletja. Nato se je uvedla proizvodnja steklarskih kitov, nekaj let kasneje pa še 

proizvodnja dodatkov za beton. V 70-ih letih prejšnjega stoletja se je začela proizvodnja sušilcev za 

barve in lake in proizvodnja tesnilnih mas. Proizvodnja poliuretanskih pen se je pričela leta 1992 in 

razširila leta 1997. Od takrat naprej sprememb dejavnosti in zmogljivosti ni bilo, opravljene pa so 

bile številne posodobitve in racionalizacije. Sedaj je TKK Srpenica d.o.o. (proizvodnja kemičnih 

izdelkov Srpenica ob Soči) podjetje v večinski lasti (92,5%) belgijskega podjetja Soudal Holding NV. 

Ta je vodilni evropski proizvajalec tesnilnih mas in poliuretanskih pen. Letni promet Soudal Holdinga 

je 500 milijonov €, ki ga ustvari z več kot 1.700 zaposlenimi v 133 državah in na 12 proizvodnih 

lokacijah (http://www.soudal.com/flash.html).  Razvojni mejniki TKK Srpenica prikazuje pomembne 

mejnike v razvoju TKK Srpenica. 

 

 Razvojni mejniki TKK Srpenica 

1850 prodaja krede, izkopane na zemljišču, kjer se sedaj nahaja podjetje TKK Srpenica 

 

1947 ustanovitev podjetja Kreda 

 

1958 začetek proizvodnje steklarskega kita. Kot polnilo se uporablja domača kreda. 

 

1963 začetek proizvodnje dodatkov za beton 

 

1973 izgradnja sodobnega tehnološkega obrata in začetek proizvodnje sušilcev za barve in lake 

 

1975 priključitev TOZD – a TKK Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede Srpenica domžalskemu 

Heliosu 

 

1977 začetek proizvodnje tesnilnih mas  

1987 odcepitev od Heliosa 

1990 TKK Srpenica kot samostojna delniška družba 

1992 začetek proizvodnje poliuretanske pene 
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1997 zagon nove linije za proizvodnjo poliuretanske pene 

2004 posodobitev proizvodnje dodatkov za betone in malte 

2005 posodobitev proizvodnje tesnilnih mas 

2006 izgradnja novih skladiščnih prostorov za surovine 

 

2007 TKK Srpenica d.d. sodi med vodilne svetovne  proizvajalce poliuretanske pene 

2013 Soudal postane lastnik podjetja TKK Srpenica 

 

Vizija družbe 

Vizija družbe TKK Srpenica in Skupine TKK je ohraniti vodilno vlogo proizvajalca dodatkov za beton in 

sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene ter tesnilnih mas na domačem trgu in trgih 

jugovzhodne Evrope. Hkrati želimo tudi povečati delež poliuretanske montažne pene in tesnilnih 

mas na trgu EU in ostalih pomembnejših globalnih trgih.  

Poslanstvo, strategija in razvoj družbe 

Temeljno poslanstvo je v izdelavi in trženju kakovostnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov. 

Poslanstvo našega podjetja je nadaljevati 60 letno tradicijo proizvodnje gradbenih materialov ter s 

stabilno rastjo, razvojem ter učinkovitim poslovanjem, izpolniti pričakovanja lastnikov, in v sožitju z 

okoljem zagotavljati povečanje stopnje zaposlenosti ter osebnega standarda prebivalstva v 

zgornjem Posočju. 

Še naprej se bomo trudili, da bomo zagotavljali hitro odzivnost in se prilagajali željam odjemalcev. V 

okviru TQM stila vodenja bomo še naprej skrbeli za doslednost pri delu, kakovost izdelkov in visoko 

produktivnost. Ta izhodišča nam bodo osnova pri prodoru na zahtevne tuje trge. 

Poseben poudarek bo še naprej namenjen optimalnemu koriščenju sodobnih tehnologij in učinkoviti 

uporabi notranjih in zunanjih virov podjetja. Vse to bo omogočilo povečanje konkurenčne prednosti 

podjetja, kar se bo izražalo tudi v zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov. Konkurenčnost podjetja bo 

vidna tudi v njegovi sposobnosti, da maksimalno izpolni pričakovanja vseh odjemalcev. 

Vsi zaposleni v Skupini TKK bodo s poštenim odnosom, iniciativnostjo, marljivostjo in vso 

odgovornostjo zagotavljali uresničitev želja odjemalcev, ciljev družbe in njenih lastnikov. 
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1.3  Poslovni podatki o podjetju 

 2013 2012 Indeks 

 v EUR v EUR  

Zaposleni na zadnji dan v letu 197 196 101 

Čisti prihodki od prodaje 46.771.935 44.698.318 105 

- domači trg 6.253.179 6.985.730 90 

- izvoz 40.518.756 37.712.588 108 

Dobiček oz. izguba pred obdavčitvijo 2.192.749 1.321.034 151 

Čisti dobiček oz. izguba 1.953.137 1.050.816 186 

Skupna sredstva podjetja 27.266.245 26.271.382 104 

Kapital 16.943.114 15.161.717 112 

Čista donosnost kapitala (%) 12,96 7,42 175 

Čista donosnost sredstev (%) 7,16 4,00 179 

 

1.4  Politika podjetja do ZVO 

Integralna politika sistemov vodenja vključuje politike na področjih kakovosti, procesne varnosti in 
preprečevanja večjih nesreč, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja zaposlenih. V TKK Srpenica 
d.d. razumemo kakovost kot zadovoljstvo naših zaposlenih in preseganje pričakovanj kupcev naših 
izdelkov in storitev. 
 
Pri tem se zavedamo odgovornosti, ki jo od nas dolgoročno in kratkoročno pričakuje ožja in širša 
družbena skupnost ter se odčitava skozi zahteve za zagotavljanje procesne varnosti, čim manjšega 
vpliva na okolje ter vzdrževanje varnega in zdravega delovnega okolja. Sestavina integralne politike 
je kontinuirno spremljanje doseganja merljivih ciljev na posameznih področjih. 
 
TKK Srpenica d.d. si pri obratovanju prizadeva zagotoviti procesno varnost in zdravje zaposlenih v 
obratu ter prebivalcev v okolici obrata ter varstvo okolja. Naš cilj je obratovanje brez večjih nesreč, 
ki bi lahko povzročile škodljive posledice za naše zaposlene, okolje ter naše poslovanje. 
 
Pri svojem obratovanju ravna tudi z nevarnimi snovmi in zato obstaja možnost, da v obratu pride do 
nenadzorovanih izpustov teh snovi v okolje, kar bi lahko povzročilo škodljive posledice za ljudi in 
okolje. Zaradi tega smo odločeni, da v obratu vzpostavimo in vzdržujemo visoko raven varstva pred 
izrednimi dogodki s tem, da storimo vse, da jih preprečimo in zmanjšamo njihove posledice, če do 
njih že pride. Ta obveza se odraža v tej politiki, ki jo izvajamo ob podpori vodstva in s sodelovanjem 
vseh zaposlenih ter so z njo seznanjeni naši pogodbeni partnerji in javnost. 
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1.5  R&R in cilji s področja procesne varnosti  

Vodstvo TKK Srpenica opredeljuje procesno varnostne cilje na dveh ravneh: 

• Strateški, na ravni podjetja 

• Specifično za posamezne dejavnosti/proizvodnje 
 

Strateški cilji: 

• Nobene nesreče s človeškimi žrtvami 

• Nikakršnega onesnaženja okolja, ki bi pomenilo nepovratno izgubo kakovosti okoljskih sestavin 

• Nikakršne nesreče, ki bi pomenila daljši izpad delovanja podjetja za katerikoli proizvodni program 
(več kot mesec dni) 

• Nikakršne nesreče, ki bi okrnila ugled podjetja 

• Konstantno dvigovanje varnostne kulture in pomena kakovosti pri kateremkoli delovanju podjetja 

• Aktivno delovanje v okviru mednarodnih povezav na področju varnosti (Soudal Holding NV) 

• Prispevanje k opredelitvi splošnih (mednarodnih) meril in dobre prakse v okviru "odgovornega 
ravnanja" 

• Izpopolnjevanje oziroma vzdrževanje tehnike skozi dobro inženirsko prakso in iz tega izpeljano 
skladnost s konceptom NRT – najboljše razpoložljive tehnologije (BAT – Best Available Techniques) 
Spoštovati princip ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 

 

Specifični cilji: 

• Vzdrževati in posodabljati vgrajene varnostne sisteme/ukrepe: 

o Odpoved posameznih varnostno pomembnih komponent ne sme biti večja, kot to določa plan 

zamenjav in specifikacija dobavitelja 

o Redna vzdrževalna dela na varnostno pomembnih komponentah ne smejo biti večja, kot to 

določa plan zamenjav in specifikacija dobavitelja – pomeni 100%-no razpoložljivost komponent, 

izvajati pa je treba preventivne varnostne preglede kot prizadevanje za zgodnje odkrivanje 

morebitnih odpovedi 

o Pregled in razprava na ravni vodstva TKK Srpenica o potrebnih tehničnih posodobitvah mora 

potekati vsake dve leti 

• Pregled in razprava na vseh ravneh TKK Srpenica o kriterijih tolerabilnega/sprejemljivega tveganja – 

pogostnosti pojavljanja konkretnih posledic izrednih dogodkov - mora potekati vsake dve leti: 

o Težiti je treba k čim nižji pogostnosti odpovedovanja varnostno pomembne opreme – toleriramo 

samo nižje vrednosti za "odpoved na zahtevo" iz literature in v izmenjavi podatkov v naši 

gospodarski veji. Ciljna vrednost na osnovi teh podatkov je 10-6/leto. 

o Od dobaviteljev zahtevamo potrdila (certifikate) o zanesljivosti varnostno pomembnih 

komponent. 

Težiti je treba k čim nižjim kategorijam tveganja izrednih dogodkov in njihovih izidov. 
 



Letno poročilo zdravja in varnosti pri delu ter ravnanje z okoljem – 2013 

    
 

 
 
 
 

 

9 

Okoljski in certifikat zdravja in varnosti   ISO 14001 in OHSAS 18001 

Sistem ravnanja z okoljem in vodenje varnosti in zdravja pri delu je sestavni del integriranega 
sistema vodenja, ki temelji na sinergiji kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu. 

V TKK Srpenica smo oktobra 2004 prejeli okoljski certifikat ISO 14001 in certifikat OHSAS 18001. S 
tem smo zaključili projekt, ki uvaja sistemsko ureditev na področju odgovornega upravljanja z 

okoljem ter ustvarjanje novih in kakovostnejših delovnih mest,  kjer varnost in zdravo delovno 

okolje bistveno vpliva na kakovost dela.   
Odločitev o začetku postopka pridobivanja certifikata je vodstvo podjetja sprejelo leta 2003, v letu 
2004 pa je interno določena projektna skupina v celoti zaključila ključne naloge projekta. S 
pridobitvijo in recertificiranjem v vseh letih zasledujemo pomembne poslovne , okoljske in cilje 
zdravja in varnosti zaposlenih.  

Že v letu 2004 smo se zavezali odgovornejšemu odstranjevanju odpadkov. Namen vzpostavljenega 
sistema je: 

• Ločevanje odpadkov na izvoru nastajanja,  
• iz odpadkov ločevati vse uporabne odpadke za nadaljnjo uporabo, 
• oddajanje odpadne embalaže, električne in elektronske opreme dobaviteljem, 
• z vsem tem pa tudi stalno zmanjševati količino komunalnih odpadkov. 

V ta namen smo izdelali načrt gospodarjenja z odpadki ter pripravili navodila za ločeno zbiranje 
odpadkov na določenih zbirnih mestih v proizvodnem procesu in deponijo skupnega zbiranja, 
vodenja  in odpreme odpadkov. 
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V letu 2012 smo se vključili v program odgovornega ravnanja - POR na GZS in izdelali prvo poročilo. 
Z ustrezno izdelavo in uspešnim zagovorom poročila, smo pridobili prvi certifikat POR. 

                                            

 

2. PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI 
 

2.1  Novi tehnološki dosežki 

Pri razvoju proizvodnih zmogljivosti vlagamo predvsem v avtomatizacijo procesov, ki rezultirajo v 

konstantnejši kvaliteti proizvodov ter zagotavljajo varno proizvodnjo za delavce ter okolje. V letu 

2012 in 2013 smo posodobili in reorganizirali skladišča, jih ustrezno označili in uvedli informatizacijo 

logističnih postopkov (AtlasWMS).  S tem smo zmanjšali človeški faktor pri upravljanju FIFO sistema 

materiala in gotovih izdelkov in izboljšali sistem sledljivosti od materiala do gotovih izdelkov pri 

kupcih. 
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3. PROIZVODI 
 

3.1   Novo razviti proizvodi 

Novi proizvodi TKK Srpenica v lanskem in letošnjem letu so rezultat večletnih razvojnih nalog, ki so potekale 

predvsem v okviru projektov, v katere je bilo vključenih več komplementarnih podjetij. V letu 2013 se tako 

zaključujejo projekti v okviru kompetenčnega centra TIGR, kjer je TKK Srpenica razvijal nove produkte in 

tehnologije skupaj s Hidrio, Trimom in Heliosom ter številnimi javnimi raziskovalnimi inštitucijami. Rezultat 

dosedanjega sodelovanja v TIGR-u so novi produkti za steklarsko industrijo, za proizvodnjo visokotehnoloških 

gradbenih panelov ter sistemi za vgradnjo stavbnega pohištva. Skupna lastnost vseh novih izdelkov je, da 

vplivajo na energetsko učinkovitost vgrajenega elementa.  

Z letošnjim letom se končuje tudi razvojno investicijski projekt RIP, kjer je kot sodelujoči industrijski partner 

sodeluje podjetje Helios. Končni rezultat projekta so novi kemični izdelki za gradbeno industrijo za 

zahtevnejše betone, ki zagotavljajo boljše mehanske in trajnostne karakteristike. Z novimi proizvodi 

načrtujemo prodor na JV evropska tržišča. Poleg samih novih izdelkov pa je TKK Srpenica v okviru projekta 

RIP pridobila nova znanja, s katerimi lahko zagotavlja tehnično podporo svojim kupcem.     

 

3.1 Koncept informiranja kupcev o proizvodih 

Informacije kupcev o naših proizvodih so posredovani v raznih zgibankah v različnih jezikih, ki jih je možno 

dobiti v prodajalnah široke potrošnje. Najboljša informacija pa je na naši spletni strani: www.tkk.si ,na kateri 

je možno dobiti podatke o uporabnosti izdelkov , za vsak izdelek pa so predstavljeni Varnostni listi. 

V letu 2013 je bila TKK spletna stran posodobljena. V tej posodobitvi je dobilo  prostor tudi področje varnosti 

in zdravja pri delu ter varovanje okolja. Tu bo tudi predstavljeno Letno poročilo o varnosti in zdravju pri delu 

ter ravnanje z okoljem – POR.  
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4. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

4.1   Globalna okoljevarstvena vprašanja 

Z uveljavljanjem modernih pristopov k ravnanju z okoljem, spoznanju o nujnosti ravnanja z okoljem kot 
družbeni odgovornosti trajnostnega razvoja, uveljavljanje okoljske politike , strategije in organizacijske 
kulture trajnostnega razvoja ponuja priložnost za kakovostnejše ravnanje z okoljem in zmanjšanje razkoraka 
med slovenskim in razvitejšimi gospodarskimi sistemi. Skrb za okolje odraža kulturo, ki bo vodila k 
trajnostnemu razvoju in odličnosti podjetja. Spreminjanje odnosa do varovanja okolja pomeni tudi 
spreminjanje kulture podjetij in njihovih vrednot. Kultura tako ostaja nekakšen organizacijski ekvivalent 
osebnosti posameznika, karakter ali osebnost tako posameznikov ali organizacij, odločata o marsičem, prav 
gotovo pa usodno zaznamujeta prihodnost! Glavne aktivnosti trajnostnega razvoja: 

• TKK razvija, pregleduje in posodablja okoljsko politiko in strategijo, 

• To okoljsko politiko in strategijo širi v okviru ključnih procesov, 
• Okoljska politika in strategija temeljita na informacijah, dobljenih z merjenjem dosežkov, raziskavami, 

učenjem in s sorodnimi zunanjimi aktivnostmi, 

• Organizacija spodbuja in omogoča kontinuirano izobraževanje s posebnim poudarkom na 
povečevanju sposobnosti za okoljsko ravnanje, 

Morebitni izredni dogodki, okoljske nezgode se obravnavajo ter po tem izvajajo korektivni in preventivni 

ukrepi. 

 

5. PLANI IN CILJI 
 

5.1   Glavni plani in programi 

Na osnovi ocene okoljskih vidikov in ocene tveganj TKK izdela letno okoljske in programe varnosti in zdravja 

pri delu. Programi so opredeljeni z nosilci izvedbe predvidenim časom izvedbe in vrednostjo v ( EUR ) za 

posamezni program. Vsebina in vrednost programov je tudi del Gospodarskega plana TKK Srpenica d.d., 

katerega potrjuje nadzorni svet družbe. V letu 2013 smo planirali in izvedli 13 okoljskih programov in 16 

programov iz varnosti in zdravja pri delu. 

Okvirni, izvedbeni cilji in programi ZVO 

Izvajanje programov in njihove spremembe spremlja in potrjujejo ODBOR ZA KAKOVOST, oz. vodje teh 
organizacijskih enot.  
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Če se projekt nanaša na nov razvoj in nove ali spremenjene dejavnosti, proizvode ali storitve, družba 
programe ustrezno dopolni in tako zagotovi uporabo ravnanja z okoljem , ter varnosti in zdravja pri delu, tudi 
pri teh projektih. 

 

Okvirni, izvedbeni cilji in programi ravnanja z okoljem v letu 2013 

• Izvajanje monitoringa emisij v zrak, 

• Monitoring odpadnih vod, 

• Nabava stiskalnice za karton in papir, 

• Zbiranje, manipulacija, evidentiranje in odprema odpadkov, 

• Sanacija lovilnega bazena v kleti dodatki D3 

Za izvedbo zgoraj navedenih programov je bilo vloženih 132.648,00 EUR. 

 

Okvirni, izvedbeni cilji in programi zdravja,  varnosti in požarne varnosti V LETU 2013 

• Tehnična varnost 

• Zdravstveno varstvo 

• Izobraževanje (zunanji izvajalci) 

• Osebna varovalna oprema 

• HACCP Sistem 

• Sistemi požarne  zaščite 

• Hidrantno omrežje 

• Usposabljanje članov IGE  

• Oprema IGE 
Za izvedbo zgoraj navedenih programov je bilo vloženih 66.832,40 EUR. 

Cilji (okvirni za okolje) 
Cilji  Programi 

Politika vodenjaPolitika vodenjaPolitika vodenjaPolitika vodenja    

varnosti in zdravja pri 

delu 

Politika ravnanjaPolitika ravnanjaPolitika ravnanjaPolitika ravnanja z 

okoljem 

Ocena tveganjaOcena tveganjaOcena tveganjaOcena tveganja    

Ocena pomembnosti okoljskih vidikov / ocena nevarnosti nezgod ali nesreč 
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6. VODENJE SISTEMA ZVO        
 

6.1   Organiziranost vodenja reševanja vprašanj s področja ZVO 

Procesni pristop 

Vodenje družbe je organizirano s procesnim pristopom. V TKK Srpenica d.d.  je zaporedje procesov in 
medsebojna povezanost predstavljena v sliki PROCESI, podrobno pa dokumentirana z organizacijskimi 
predpisi, ki opisujejo procese ter določajo merila in metode za zagotovitev učinkovitega delovanja in nadzora. 

Obseg ravnanja z okoljem in varstva pri delu v TKK Srpenica d.d. 
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Skladnost izvajanja predpisanih postopkov po standardih ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, enkrat letno 

preverja zunanja pooblaščena družba TÜV SÜD Management Service – Sava Ljubljana. V TKK imamo trenutno 

13 usposobljenih notranjih presojevalcev, za vse tri zgoraj omenjene standarde, kateri enkrat letno, po 

predhodno izdelanem planu, preverjajo vse procese. Skladnost posamezni procesov se še preverjajo po EU 

zahtevah, katere izvaja ZAG Ljubljana in IGH Zagreb. 

Zakonske zahteve 

Podjetje spremlja vse spremembe in novosti na področju okoljevarstvene, kemijske , požarne zakonodaje ter 

zakonodaje iz varnosti in zdravja pri delu.  

Postopki za prepoznavanje zakonskih in drugih zahtev se neposredno nanašajo na okoljske vidike in dejavnike 

nevarnosti. 
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6.2  Kadri in izobraževanje 
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6.3  Ocena vplivov na okolje in ocena rizikov 

Ocena ustreznosti z zakonskimi in drugimi zahtevami se izvaja na osnovi primerjanja dejanskega stanja z 
zakonskimi in drugimi zahtevami ali z  interno postavljenimi pravili. 
 
Pri pregledu prepoznanih zakonskih zahtev  in drugih prepoznanih zahtev na katere je organizacija pristala se 
preveri ustreznost izpolnjevanja  z  oceno »ustrezno« ali z oceno »neustrezno«. Pri vsakem ocenjevanju 
ocenjevalec obvezno upošteva kriterije, ki temeljijo na objektivnem dokazovanju. 
Kot dokaz je potrebno navesti poleg referenčnih zahtev iz zakonskih ali drugih zahtev tudi dokumentacijske 
dokaze kot so razni rezultati meritev, dokazi o stanju tistega delovanja, ki je povezano s pomembnimi 
okoljskimi vidiki in tveganji, katerih zakonske in druge zahteve opredeljujejo merila za delovanje v 
dokumentiranih postopkih. 
V primeru, da ocenjevalec ustreznosti prepoznane zakonske in druge zahteve oceni z oceno »neustrezno« 
mora podrobno navesti v katerih zahtevah so odstopanja. Pri navedbi, mora ocenjevalec predložiti vse 
objektivne dokaze (dokumente, zapise, fotografije…), ki dokazujejo oceno »neustrezno«. 

V primeru, da je ocenjevalec ocenil z oceno »ustrezno« se ponovno ocenjevanje izvede v razdobju, ki ni daljše 
od enega leta razen v primeru spremembe v zakonodaji se preveri ustreznost v postopku prepoznavanja.   

V primeru, da je ocenjevalec ocenil z oceno »neustrezno« je potrebno izvesti korektivne aktivnosti. Obvezno 
je potrebno preveriti, če so cilji usmerjeni v zavezanost za izpolnjevanje ustreznih zakonskih in drugih zahtev. 
Preveriti je potrebno ali se zaradi potrebnih sprememb spremeni dokumentacija sistema ravnanja z okoljem 
ter zdravja in varnosti zaposlenih.  
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Ocena ustreznosti se evidentira in spremlja v Registru monitoringov za ravnanje z okoljem, varnosti in zdravju 

ter proti požarni varnosti. V registru se na »semaforski način« ( zeleno – v redu, rdeče – ni v redu ) prepozna 

ustreznost delovanja omenjenih sistemov. 

6.4   Pripravljenost na odzivnost v  primeru nesreč 

NALOGE AKTIVNOSTI ODGOVORNI 

OBVEŠČANJE, OPAZOVANJE 

Občasni obhodi po celotni lokaciji 
in po objektih 

24 urna vratarska služba 
Služba VZD in VPP 

PIGD 
Obveščanje poveljnika PIGD TKK, 

odgovornih oseb TKK 

Obveščanje javnosti 
Direktor oz. od njega pooblaščena 

oseba  

ALARMIRANJE Izvedba alarmiranja 

Poveljnik PIGD 
Pooblaščena oseba VZD in VPP 

ReCO 
Direktor 

ZAVAROVAJE LOKACIJE IN/ALI 
OBMOČJA 

Fizično in tehnično zavarovanje 
lokacije in/ali območja požara 

Vodja intervencij, 
Vratarska služba 

Preprečitev dostopa 
nepooblaščenim osebam in 

sredstvom 

ZAVAROVANJE 
INFRASTRUKTURNIH NAPRAV IN 

NAPELJAV 

Izklop plinskih instalaciji 
Izklop električnih instalacij 

Izklop ogrevalnih instalaciji in 
naprav 

Umik in drugačno zavarovanje 
naprav in napeljav z nevarnimi 

snovmi 

Vodja intervencij, 
Pooblaščene strokovne osebe, 

Pooblaščene strokovne 
organizacije 

ZAŠČITA PRED ONESNAŽENJEM 
OZ. KONTAMINACIJO 

Preprečitev izteka ali razsutja 
nevarnih snovi v objektih ali na 

območju požara 
Prečrpavanje ali prelaganje  

nevarnih snovi 
Odstranitev nevarnih snovi 

Vodja intervencij 

UMIK OGROŽENIH OSEB 
Izvedba umika po načrtu 
reševanja v TKK Srpenica 

Vodja intervencije 

PRVA POMOČ Nudenje prve pomoči 
Usposobljene osebe v TKK, 

Zdravstvena reševalna služba 

UREJANJE PROMETA 

Spremljanje ogroženosti 
prometne komunikacije 

Policija 
Zavarovaje prometa 

Urejanje prometa 

POŽARNA STRAŽA 
Ocenitev potrebe po požarni 

straži 
Vodja gasilske intervencije 

Izvajanje požarne straže PIGD, PGD 
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7. PODATKI 
7.1  Emisije  

7.1.1 Emisije v zrak 

V letu 2013 smo opravili meritve emisij v zrak in nepremičnih virov onesnaževanja in zanje pridobili 
poročila o meritvah. Na posameznih izpustih iz tehnološkega procesa smo opravili meritve skupnega 
prahu, TOC in meritve kislih hlapov. Poleg emisij v zrak  iz tehnologije imamo še emisije v zrak iz 
kurilnih naprav, ki ogrevajo kotle za centralno ogrevanje prostorov. Iz poročil je razvidno, da so vsi 
izpusti in merjeni parametri v skladu z zakonodajo. 
 
 
Graf 1: Emisije CO2 
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Graf 2: Emisije SO     

 
 
 
Graf 3: Emisije NOx (vsota treh kurilnih naprav) 

 
Iz kazalnikov je razvidno, da so emisije CO2, SO2  in NOx  v dimnih plinih kurilnih naprav skoraj identične 
lanskim oziroma so še malenkost nižje. 
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7.1.2 Emisije v vodo 

S skladu z OVD za izpuste v vode, ki smo ga pridobili v letu 2012, družba TKK Srpenica d.d. redno  
opravlja monitoring odpadnih vod na izpustu V1. V letu 2013 smo tako na iztoku V1 opravili 4 
obratovalne monitoringe, ki so pokazali, da so vse merjene emisije v skladu z zakonodajo. 
  
Kazalnik vrednosti KPK je bil najnižji v zadnjem petletnem obdobju in je znašal 1,29 t, kar je za več 
kot 2 x krat nižje kot leto prej. Ostala dva kazalnika emisij v vode sta bila nekoliko višja od lanskega 
rezultata in sicer je bila letna emisija fosforja (P) 0,03 tone, letna emisija dušika (N) pa 0,25 tone. Vsi 
trije kazalniki pa so pod petletnim povprečjem.  
 
Graf 4: KPK v odpadni vodi (na leto) 

 
 

Graf 5: Skupni fosfor v odpadni vodi (na leto) 
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Graf 6: Skupne dušikove spojine v odpadni vodi (na leto) 

 

7.2  Proizvodnja in poraba energije 

7.2.1 Poraba energije 

Graf 7: Skupna poraba energije (poraba energije specifična poraba energije) 

 
 
Skupna poraba energije je v letu 2013 ostala enaka kot v preteklem letu  oz. se je celo za približno 2% znižala 
in tako znaša 331,8 toe. Specifična poraba energije na enoto proizvoda je prav tako ostala enaka kot leto prej 
in sicer 0,02 toe/t proizvoda. Poraba električne energije v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 se je 
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minimalno povečala za 1 toe, medtem ko se je  poraba energije za ogrevanje prostorov s kurjenjem ELKO 
zmanjšala za 7 toe. 
 
Graf 8: Poraba ELKO (posamezni porabniki) 

 
 
Iz grafa vidimo, da smo za ogrevanje prostorov porabili 7m3 manj ELKO kot v preteklem letu, kar je posledica 
nadpovprečno tople zime. 
 
Graf 9: Skupna poraba ELKO 
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Graf 10: Poraba električne energije 

 
 

Poraba električne energije v letu 2013 je za 0,6% večja kot v letu 2012, čeprav je bila skupna 
realizacija proizvodov v letu 2013 za 0,7 % manjša. Razlike lahko iščemo v strukturi posameznih 
izdelkov v skupni realizaciji ter pri dodatni električni opremi, kot so novi klimati, hladilni agregati in 
komore, ki je nameščeni v novem laboratoriju PU. 
 

 
7.2.2 Poraba vode 

Poraba pitne in industrijske, ki jo pridobimo iz lastnega zajetja, je v letu 2013 je znašala 52.036 m3. V 
preteklem letu smo imeli dve večji puščanji vode zaradi okvare na cevnih instalacijah. Iz sistema smo izgubili 
cca 850 m3 pitne vode in še nekaj požarne vode. Zaradi tega je skupna poraba vode za 1,4% večja kot v letu 
2012.  
 
Graf 11: Porabniki industrijske vode (hladilna, tehnološka, vgrajena v izdelke) 
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Graf 12: Poraba vode (pitna, tehnološka) 

 
 
 

7.3   Podatki o odpadkih  

V letu 2013 smo zbrali in oddali skupno 661 ton različnih odpadkov (nenevarni, nevarni, embalaža), 
kar je 18 % več kot leto prej. Iz grafa je razvidno, da smo v preteklem letu zbrali 18% več embalaže, 
25% več nenevarnih odpadkov in 55% manj nevarnih odpadkov kot v letu 2012. V skladu z Načrtom 
ravnanja z odpadki 2014-2017, izvajamo predvidene ukrepe za zmanjšanje mešananih komunalnih 
odpadkov na minimum. Iz mešanih komunalnih odpadkov odstranjujemo vso onesnaženo embalažo 
ter vse druge industrijske odpadke, ki jih nato oddajamo na uničenje. Zaradi teh ukrepov se nam 
povečujejo količine odpadne embalaže (predvsem plastične) in količine nenevarnih industrijskih 
odpadkov (predvsem tesnilih mas). Čisti karton in plastiko (ovijalne folje, najlon, vreče) na balirki 
zbaliramo, ostalo trdo plastiko zberemo posebej. Vso onesnaženo plastično embalažo in ostalo 
embalažo, ki se je ne da reciklirati, zberemo v 30 m3 kontejnerju. 
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Graf 13: Nastajanje odpadkov po letih (količine) 

 
 

Skupni strošek ravnanja z embalažo, nevarnimi in nenevarnimi odpadki  je v primerjavi z letom 2012 

za dobrih 10 % nižji. Pri odpadni embalaži nam je uspelo strošek spremeniti v minimalen profit in to 

kljub temu, da smo zbrali in oddali za 50 t več odpadne embalaže. Zaradi manjših količin se je 

zmanjšal tudi strošek z ravnanje z nevarnimi odpadki. Strošek za ravnanje z nenevarnimi odpadki pa 

se je ustrezno zvišal, saj smo na uničenje oddali za skoraj 100 t več tovrstnih odpadkov.  

Tudi v prihodnje predvidevamo, da bo ostal enak trend zviševanja količin nenevarnih odpadkov in 

odpadne embalaže ter zmanjševanje nevarnih in mešanih komunalnih odpadkov. 

Graf 14: Strošek ravnanja z odpadki po letih  
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Količine oddanih odpadkov na uničenje, iz obratov TM in Dodatki, sta se v primerjavi z letom 2012 

podvojili, medtem ko se je količina odpadkov iz obrata PU razpolovila. Močno se je povečal tudi 

delež odpadkov, ki nastane na drugih lokacijah v TKK. Povečanje odpadkov, ki jih oddajamo na 

uničenje je posledica strožjega sortiranja in načrtnega zmanjševanja količine komunalnih odpadkov 

iz industrije. V letu 2013 smo komunalne odpadke iz industrije zmanjšali za več kot 30%. 

Graf 15: Nastajanje odpadkov po sektorjih (količine v t) 

 

Graf 16: Letne količine glavnih odpadkov  
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7.4  Podatki o zdravju in varstvu pri delu 

7.4.1 Delovno okolje 

V letu 2013 smo, z namenom izboljšanja delovnega okolja in splošnega zadovoljstva zaposlenih, šli v sanacijo 

garderobnih prostorov in WC –jev v obratu TM. Popolnoma smo prenovili omenjene prostore s čimer smo  

vsem zaposlenim zagotovili garderobne prostore na eni lokaciji. Da zagotovimo normalne pogoje za delo 

laborantov in tehnikov, smo pristopili tudi k iskanju rešitve za ureditev odsesovanja v laboratorijih na upravni 

stavbi. Ker je trenutno odsesovalni sistem  nezadosten in neuporaben, smo pri izbranem izvajalcu že naročili 

nove odsesovalne roke in ventilatorje.  

 
7.4.2 Poškodbe pri delu  

V letu 2013 smo zabeležili samo 8 poškodbe pri delu, kar je 5 več kot leto prej in jer malo nad povprečjem 
desetletnega obdobja. Bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so vsi kazalniki s katerimi opisujemo poškodbe pri 
delu med najslabšimi v desetletnem obdobju. Kazalnik resnosti poškodb, ki znaša 31,9,  je kar dvakrat višji od 
lanskega rezultata oz. 2,5 krat višji od povprečja. Kazalnik pogostosti poškodb je 4,1 in index IP znaša 27,3. 
Razlog za tako slabe rezultate kazalnikov je hujša poškodba pri delu, ki se je zgodila že konec leta 2012. Zaradi 
te poškodbe je delavec še vedno na bolovanju. 
 
Graf 17: Poškodbe pri delu (Index IP) 
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Graf 18: Poškodbe pri delu (resnost, pogostost, št. poškodb) 

 
 
 

7.4.3 Zdravstveno varstvo 

Zdravniški pregledi 

V letu  2013  smo opravili  99 planiranih zdravniških pregledov. Od tega je bilo 87 rednih obdobnih pregledov  
in 12 prvih zdravniških pregledov. Od vseh pregledanih zaposlenih je 16 takih, ki imajo v spričevalu zapisne 
določene omejitve (vid - 6x, sluh - 4x, breme - 1x in druge omejitve - 8x). 
 
Zaradi bolovanja smo izgubili 11 994 delovnih ur, kar pomeni dobrih 62 ur na zaposlenega. Index bolovanja 
znaša 3,04 %, kar je drugi najboljši rezultat v zadnjem desetletju. 
 
Graf 19: Število opravljenih zdravniških pregledov po letih 
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7.4.4 Delovna oprema  

V letu 2013 je bilo pregledanih  46 kosov delovne opreme oz. delovnih naprav, od tega 18 v obratu TM, 14 v 

obratu PU in  4 v vzdrževanju. 

 
Na tlačni posodi za DME je bil izveden notranji pregled, ki je pokazal, da je posoda v brezhibnem stanju. 

Opravili smo tudi vse ostale predvidene preglede varnostnih ventilov in druge pripadajoče armature na vseh 

ostalih tlačnih posodah. 

Skladiščne rezervoarje v katerih se skladiščijo nevarne snovi smo, v skladu s Pravilnikom o skladiščenju 
nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih, prijavili na ARSO in v juniju 2012 opravili prvo kontrolo ukrepov 
za preprečevanje iztekanja nevarnih snovi . Pregled in kontrolo je izvedel zunanji pooblaščeni izvajalec, ki je 
izdelal in nam predal poročilo o stanju rezervoarjev s predlaganimi izboljšavami in priporočili. V lanskem letu 
smo večino teh priporočil in izboljšav že izvedli, ostale bomo končali do pomladi 2014. 
 

7.4.5 Preiskave delovnega mesta 

Preiskave delovnega okolja smo opravili v septembru 2012. Izvedene so bile meritve mikroklime na delovnih 
mestih in meritve kemijskih škodljivosti na delovnih mestih. Pri preiskavah je bilo ugotovljeno, da so fizikalne 
in kemične škodljivosti na večini delovnih mest v skladu z zahtevami. Večina neskladnosti iz zapisnikov smo v 
letu 2013 že odpravili, ostale bomo poizkušali odpraviti v najkrajšem možnem času. 

 
7.4.6 Eksplozijska zaščita 

Z izgradnjo novega laboratorija za PU so nastala nova Ex območja, ki smo jih ustrezno izvedli in opremili. Od  
pooblaščenega preglednika  za Ex problematiko smo na podlagi strokovnega pregleda pridobili vse potrebne 
certifikate za Ex cone in vanjo vgrajeno Ex opremo. 
 

7.4.7 Požarna varnost 

Izvedene aktivnosti VPP v 2013 
 
V letu 2013 smo izvedli vse potrebne servise aktivnih požarnih sistemov ter pridobili naslednje potrdila o 
brezhibnem delovanju  

- Pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju zasilne razsvetljave 
- Potrdilo o brezhibnem delovanju vodne prhe  
- Potrdilo o brezhibnem delovanju za vse sisteme nameščene v novem lab. PU (zasilna razsvetljava, 

plinska detekcija, AJP, delovanje požarnih loput) 
 
V letu 2013 je odpadla vsakoletna planirana gasilska vaja. Vaja je bila izvedena ˝v živo˝ ob izrednih razmerah 
zaradi vetroloma, ki se je v zgornjem Posočju zgodil novembra  2013. V intervenciji za odpravo posledic 
vetroloma so bili vključeni PIGD, sosednja društva PGD ter zaposleni v TKK. Po končani intervenciji in 
opravljeni  sanaciji poškodb na objektih in opremi,  smo izdelali analizo ustreznosti delovanja sistema za odziv 
v primeru izrednih razmer ter ukrepanja odgovornih za požarno varnost in PIGE. Iz analize smo ugotovili, da 
sistem deluje zadovoljivo, vendar pa se je pokazalo tudi dejstvo, da imamo, na nekaterih področjih, še precej 
prostora za izboljšave, ki bi v takih razmerah lahko pripomoglo k lažji in še bolj organizirani intervenciji. 
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7.4.8 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o VZD in VPP  

Obdobnega usposabljanja iz VZD in VPP v preteklem letu ni bilo, saj delavcem potrdila potečejo v letu 2014. 
Izvajala so se samo uvodna usposabljanja za vse novozaposlene (pogodbenike, študente,..). 
 
S pomočjo RK Tolmin smo izvedli obnovitveno usposabljanje za nudenje prve pomoči. Izvedeno je bilo tudi 
usposabljanje dveh vzdrževalcev, ki lahko opravljata vzdrževalna dela v Ex conah. Izobraževanje je izvedel 
zunanji izvajalec usposabljanja – SiQ. 
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7.5  Pritožbe, tožbe 

V TKK  do danes nismo imeli nobenih pritožb ali tožb, ki bi bile vezane na varnost in zdravje zaposlenih, ali do 

ravnanja z okoljem. 

 

7.6   Stroški za zaščito okolja 

 

 

Vložek sredstev v okoljske programe  v letih, ki so prikazane v tabeli so bili v: 

- Sanacijo skladišča nevarnih odpadkov, 

- Zamenjavo naprav in elementov, ki vsebujejo PCB, 

- Izdelavo deponije komunalnih odpadkov, 

- Posodobitev tehnologije hranjenja in pretoka suhoprašnatih surovin do mešal, 

- Odstranitev azbestnih kritin, 

- Sanacijo lovilnih bazenov, 

- Posodobitev ventilacije v proizvodnem procesu in zamenjava filtrov za zmanjšanje emisij v zrak, 

- Izdelava zaprtega hladilnega sistema tehnološke vode pri mešalnih posoda, 

- Sanacija lovilnih bazenov. 

- … 
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7.7  Nesreče pri prevozu  

V TKK Srpenica d.d. in iz družbe se surovine in izdelki prevažajo po cesti 90% in z morskim prevozom 10%. Do 

danes nismo imeli nobenih nesreč pri prevozu surovin, ne pri prevozu izdelkov.  

 

2013 

vrednosti v (t) 
Razsuti 
tovor 

Embaliran 
tovor 

Skupaj 
Skupaj z 
izgubljenim 
proizvodom 

Skupaj transportiran 
volumen (ton) 

Vrsta prevoza           

Zračni 0 0 0 0 0 

Žležniški  0 0 0 0 0 

Cestni 16.658,92 24.985,39 41.642,31 0 41.642,31 

Morski   5.146,80 5.146,80 0 5.146,80 

Po cevovodih 0 0 0 0 0 

Rečni  0 0 0 0 0 

SKUPAJ 16.656,92 30.132,19 46.789,11   46.789,11 
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8. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO 
 

8.1   Odnosi z lokalno skupnostjo 

Na vsako zahtevo oziroma iniciativo lokalne skupnosti in ostale zainteresirane javnosti, ki je formalno podana 

v uradni obliki direktor poda ustrezen odgovor oziroma informacijo o izvedenih ukrepih. Direktor je dolžan 

odgovor podati v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Direktor pri 

pripravi ustreznih dogovorov vključi odbor za kakovost. 

V primeru neformalnih zahtev in pobud posameznikov, ko ne gre za odstopanje od zakonskih predpisanih 

norm se odbor za kakovost odloči o načinu in obliki obravnave le-teh. 

Do danes nismo prejeli s strani lokalne skupnosti ali ostale zainteresirane javnosti nobene pritožbe ali 

pobude. 

9. KONTAKTNE OSEBE 
 

Mag. Roman Jeras, izvršni direktor družbe 
r.jeras@tkk.si 
tel.: 05 3841302 
 
Silvo Hrovat, predstavnik vodstva kakovost, varovanje okolja, VZD 
s.hrovat@tkk.si 
tel.: 05 3841313 
 
Elvis Šavli, pooblaščenec varovanja okolja in VZD 
elvis@tkk.si 
tel.:05 3841312 
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PRILOGA                                          Tabela z indikatorji 

Področje / indikator Enota 2009 2010 2011 2012 2013 

  Varstvo pri deluin poklicne bolezni 

1 
Število nesreč s smrtnim izidom - za 
zaposlene 

število 0 0 0 0 0 

2 
Pogostost izostankov z dela zaradi poškodb 
pri delu - za zaposlene 

število/ure 35,35 15,16 19,48 9,95 27,34 

2a Število poškodb pri delu število 12 5 6 3 8 

2b Število opravljenih ur ure 339.463  329.826  308.034  301.652 292.682 

2c Število zaposlenih število 232 210 204 196 191 

3 
Število nesreč s smrtnim izidom - za zunanje 
izvajalce 

število 0 0 0 0 0 

4 -opcija Pogostost poklicnih bolezni število 0 0 0 0 0 

  Varstvo okolja 

  Ravnanje z odpadki 

5 Odstranjevanje nevarnih odpadkov t 46 23 36 49 27 

6 Odstranjevanje nenevarnih odpadkov t 373 357 319 264 61 

  Emisije v zrak 

7 Žveplov dioksid (SO2) t 0,25 0,24 0,23 0,18 0,17 

8 Dušikov oksid (NOx) t 0,041 0,04 0,038 0,029 0,028 

9 Lahkohlapne organske spojine (HOS) t 0 0 0 0 0 

10 Ogljikov dioksid (CO2) t CO2 ek 1736,6 1703,4 1630,6 1601,0 1586,0 

11 Didušikov oksid (N2O) t CO2 ek 0 0 0 0 0 

12 Fluorirani oglikovodiki ((HFC) t CO2 ek 0 0 0 0 0 

13 Drugi toplogredni plini t CO2 ek 0 0 0 0 0 

  Izpust v vode 

14 Kemiska potreba po kisiku t 4,5 3,42 3,51 3,11 1,29 

15 Fosforne spojine t 0,054 0,034 0,014 0,025 0,010 

16 Dušikove spojine t 0,41 0,21 0,18 0,25 0,12 

17 - 
opcija 

Težke kovine (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) t (posamezno) 0 0 0 0 0 

18 
Druge substance, ki potencialno ogrožajo 
zdrave ljudi in okolje 

t (posamezno) 0 0 0 0 0 

  Poraba virov 

19 Poraba energije toe 389 382 364 338 332 

20 Specifična poraba energije toe/t 0,018 0,020 0,019 0,017 0,017 

20a Obseg proizvodnje t 21.248 19.090 18.694 20.165 20.013 

21 Poraba vode m3 62.260 59.028 48.133 51.307 52.036 

  Prevoz (Distribucija) 

22 Nesreče povezane s prevozom proizvodov 
število/t (glede 

na vrsto prevoza) 
0 0 0 0 0 

22a Število nesreč 
število (glede na 
vrsto prevoza) 

0 0 0 0 0 

22b Prepeljana količina 
t (cestni prevoz) 44.124 38.353 33.729 34.483 41.642 

t (morski prevoz) 1.365 2.019 2.539 3.831 5.147 

 


