ZASNOVA PREPREČEVANJA VEČJIH NESREČ
INA Slovenija, d.o.o. si prizadeva k zmanjšanju tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z
utekočinjenim naftnim plinom. Dosegati želimo visoko raven varstva pred večjimi nesrečami z
nevarnimi snovmi. Pri obratovanju si prizadevamo zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih v obratu
ter prebivalcev v okolici obrata in varstvo okolja.
Obratovanje INE Slovenija, d.o.o. zaradi ravnanja z manjšimi količinami utekočinjenega
naftnega plina predstavlja nevarnost nesreče in možnost, da škodljivost posledice takšne nesreče
prizadenejo zaposlene, pogodbene delavce, širšo javnost, obiskovalce ter grajeno in naravno okolje.
Do teh smo odgovorni, da zmanjšamo tveganja povezana z nevarnostmi nesreče, kot je to možno
doseči na razumen način. Zaradi tega smo se odločili, da v obratu vzpostavimo in vzdržujemo visoko
raven varstva pred nesrečami s tem, da storimo vse, da nesreče preprečimo in zmanjšamo njihove
posledice.
Ukrepi, programi, ureditve in aktivnosti za preprečevanje nesreč za zmanjšanje njihovih
posledic se določajo v sodelovanju z zaposlenimi v obratu, s pogodbenimi delavci in s predstavniki
lokalne skupnosti, kjer je to ustrezno.
Za obravnavo nevarnosti nesreč smo sprejeli naslednja izhodišča, ki jih upoštevamo pri
odločitvah, ki so povezane z nevarnostmi nesreč v obratu:
1.

Pristojnosti, odgovornosti in potrebna usposobljenost zaposlenih in občasnih izvajalcev del, so
nedvoumno opredeljene in zapisane.

2.

Zaposleni v obratu se redno izobražujejo, usposabljajo in seznanjajo z vsebinami s področja
obvladovanja nevarnosti nesreč. Vsebine izobraževanja in usposabljanja določimo z
upoštevanjem predpisov, rezultatov analize nesreč v obratu in najnovejših dognanj stroke ter jih
redno posodabljamo.

3.

Možne škodljive učinke in posledice, do katerih bi lahko prišlo ob nesreči v našem obratu
ocenjujemo z upoštevanjem meril, ki so zapisana v Zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje (v
nadaljevanju Zasnova). Pri analizi nesreč v našem obratu upoštevamo tudi zunanje vire
nevarnosti ter možnosti notranjih in zunanjih verižnih učinkov.

4.

Obratovanje in vzdrževanje naprav, procesov in opreme se zagotavlja z upoštevanjem najboljših
razpoložljivih tehnik (najboljše prakse/standardov/tehničnih predpisov...) za preprečevanje
nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic.

5.

Zagotavljamo ustrezno pripravljenost na nesreče na podlagi sprejetega načrta zaščite in reševanja
za primer nesreče v INI Slovenija, d.o.o..

6.

Z obrati, ki izvajajo podobne dejavnosti, s strokovnimi ustanovami in v okviru gospodarskega
združenja si stalno izmenjujemo informacije o najnovejših in pomembnih dognanjih na področju
preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic.

7.

Načrtovanje sprememb in novih naprav, procesov in opreme se izvaja z ustreznim upoštevanjem
nevarnosti nesreč, pri čemer se upoštevajo za ta namen sprejeta merila za njihovo sprejemljivost.

8.

Na podlagi prepoznanih izrednih dogodkov, ki bi lahko vodili v nesreče, do katerih bi lahko
prišlo v našem obratu, načrtujemo ukrepe in sredstva za zmanjšanje posledic nesreč ter s
sodelovanjem zaposlenih zagotavljamo ustrezno pripravljenost na nesreče.

9.

Vzdrževanje izvajamo skladno z lastnim znanjem in izkušnjami, z navodili proizvajalcev ter z
upoštevanjem ustreznih predpisov in standardov. O vseh delih pri vzdrževanju, o stanju opreme
in o morebitnih odstopanjih od pričakovanega stanja opreme vodimo ustrezno dokumentacijo.

10. Sprejeli smo merila, po katerih preverjamo naše obratovanje z vidika izpolnjevanja ciljev na
področju preprečevanja nesreč in zmanjševanja njihovih posledic.
11. Pri pretakanju, skladiščenju in odpremi utekočinjenega naftnega plina (UNP) upoštevamo vse
varnostne zahteve, ki so definirane v veljavnih zakonih in predpisih katere urejajo področje
požarne varnosti.
12. V obratu redno preverjamo, ali se postopki, sistemi, ureditve Sistema obvladovanja varnosti
ustrezno upoštevajo in izvajajo tudi v praksi. Z rezultati preverjanja se seznani vodstvo našega
obrata.
13. V našem obratu smo sprejeli program, po katerem preverjamo ustreznost te zasnove in sistema
obvladovanja varnosti.

Z Zasnovo so seznanjeni vsi zaposleni in pogodbeni delavci in je izobešena na oglasni deski v
poslovnem objektu Distribucijski Center in Skladišče plina Trzin.
Javnosti je Zasnova na voljo na spletni strani podjetja INA Slovenija, d.o.o.: http://www.inaslovenija.si/varnostni-dokumenti-in-navodila
Prav tako ima javnost možnost pridobitve informacij o inšpekcijskih nadzorih na Inšpektoratu RS za
okolje in prostor (IRSOP).
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