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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 5. julij 2018

Nova pridobitev del skrbnega načrtovanja varnosti v podjetju

V Cinkarni Celje prevzeli edinstveno gasilsko vozilo pri nas
V Cinkarni Celje smo namenu predali novo gasilsko vozilo MAN (model TGS). Specifično je zaradi
posebne kombinacije opreme za gašenje v industriji, kakršne do zdaj v Sloveniji še ni bilo.
Podjetje je zanj odštelo skoraj 300 tisoč evrov.
Podjetje je novo vozilo naročilo v sklopu rednega posodabljanja gasilske tehnike in opreme.
Vodstvo in Služba za varno in zdravo delo sta skrbno preučila specifične potrebe podjetja glede na
dejavnost, ki jo opravlja in naročila edinstveno kombinacijo opreme. V vozilu so namreč vsa orodja za
reševanje ob morebitnih nesrečah z nevarnimi snovmi in 4 gasilna sredstva (6.000 litrov vode, 600 litrov
penila, 500 kilogramov prahu in 90 kilogramov ogljikovega dioksida). Na strehi so vodni monitor, lestve,
sesalne cevi in ročno orodje, v vozilu pa med drugim še oprema in zaščitna obleka za posredovanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi, izolirni dihalni aparati, lovilni bazeni, motorna žaga,… Zaposleni so z
inštruktorjem že opravili usposabljanje za uporabo vgrajene opreme.
Vzdrževanje obratov z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in opremo
Gasilska dežurna služba v Cinkarni deluje pod okriljem Službe za varno in zdravo delo in je lani praznovala
80 let delovanja. V pripravljenosti je 24 ur dnevno vse dni v letu. Trenutno je v njej zaposlenih 11 gasilcev
in 4 telefonisti. Vsi so se pridobitve zelo razveselili. Novo vozilo se bo namreč v garaži pridružilo 3
obstoječim in enemu reševalnemu vozilu in bo po načrtih v uporabi vsaj dve desetletji.
Kot je ob prevzemu poudaril predsednik uprave - generalni direktor Tomaž Benčina, je podjetje zavezano
visokim standardom varovanja in skrbi za okolje in ljudi.
»Naš cilj je vzdrževati visoko raven varstva pred nesrečami tako, da storimo vse za preprečevanje nesreč in
zmanjševanje njihovih posledic. Skrbimo, da pri načrtovanju in vzdrževanju obratov upoštevamo najboljše
razpoložljive tehnike in za to zagotavljamo kar se da sodobno opremo.«
Sistemsko odkrivanje potencialnih nesreč
Podjetje je sicer že pred leti vzpostavilo uspešen Sistem obvladovanja varnosti in odziva na izredne
dogodke. To so dogodki, za katere je potencialno možno, da se lahko zgodijo.
»Sistem je vzpostavljen tako, da proizvodne obrate ves čas spremljamo in vnaprej predvidimo morebitne
nevarnosti. Tako jih pristojne službe odpravljajo, preden bi se nesreča sploh lahko zgodila. Dokument ima
natančno zapisane napotke, kako ravnati v takšnem primeru, kakšne bi bile posledice in razsežnosti
dogodka,« je dodala članica uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.
Prevzem novega vozila in prikaz uporabe opreme so spremljali številni gostje Gasilske zveze Celje s
predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, Poklicne gasilske enote Celje (PGE CE), dobavitelj in
predstavniki Civilne zaščite Mestne občine Celje (CZ MOC). Vsi si želijo, da bi bil avtomobil v uporabi samo
za taktične vaje. Eno takšnih Cinkarna pripravlja že jeseni, ko bo v sodelovanju s PGE CE in CZ MOC
preverila pripravljenost vseh enot ob morebitni nesreči v podjetju.
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