Zasnova preprečevanja večjih nesreč
Uvod

Pri svojem delovanju rokujemo tudi z nevarnimi snovmi, zato obstaja možnost, da pride do
nenadzorovanih izpustov teh snovi v okolje, kar bi lahko povzročilo škodljive posledice za ljudi (zaposlene,
pogodbene sodelavce, obiskovalce in širšo javnosti) in okolje (naravno in grajeno okolje).
Zavezujemo se k zmanjševanju tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi in k
doseganju visoke ravni varstva pred večjimi nesrečami z nevarnimi snovmi, kot je to možno doseči na
razumen način.
Zato smo vzpostavili Sistem obvladovanja varnosti in Sistem ravnanja z okoljem, v okviru katerih
obvladujemo tudi nevarnosti večjih nesreč. Ta sistem vsebuje ureditve za preprečevanje večjih nesreč
in zmanjšanje njihovih posledic skladno s predpisom s področja preprečevanja večjih nesreč in
zmanjševanja njihovih posledic.
Za doseganje omenjenih ciljev zagotavljamo potrebne finančne in človeške vire.
S Sistemom za obvladovanje varnosti:
•

•
•
•
•
•
•

opredeljujemo pristojnosti in odgovornosti za zmanjševanje tveganja zaradi možnih večjih nesreč,
določamo vsebine in način usposabljanja ter to usposabljanje tudi izvajamo za zaposlene v podjetju
in za občasne/pogodbene sodelavce,
sistematično prepoznavamo večje nesreče, ki bi se lahko zgodile v našem podjetju, in ocenjujemo
njihovo verjetnost in možne škodljive posledice,
določamo, uvajamo, vzdržujemo postopke in navodila za obratovanje brez večjih nesreč,
zagotavljamo načrtovanje in izvajanje sprememb z upoštevanjem nevarnosti večjih nesreč,
načrtujemo pripravljenost za ukrepanje ob nenadzorovanih dogodkih, iz katerih se lahko razvijejo
večje nesreče, ter izdelujemo, pregledujemo in preskušamo načrt zaščite in reševanja,
spremljamo delovanje našega podjetja z vidika doseganja ciljev na področju večjih nesreč,
zagotavljamo sistematično in načrtno ocenjevanje, pregledovanje in noveliranje tega dokumenta in
Sistema obvladovanja varnosti.

Za vzpostavitev in vzdrževanje Sistema obvladovanja varnosti je odgovoren Član uprave - Predstavnik
vodstva za okolje.
Organizacija delovanja, zaposleni in usposabljanje
Zagotavljamo:

•
•
•

•

•
•
•
•
•

da je organizacija delovanja podjetja ustrezna za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjševanje
posledic nesreče,
da so zaposleni seznanjeni z možnostmi in pogoji, da se v podjetju zgodi večja nesreča, in so
usposobljeni za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic,
da so pogodbeni sodelavci seznanjeni z možnimi večjimi nesrečami v podjetju in z odgovornostmi,
ki jih imajo na tem področju, ter se usposabljajo za delovanje skladno z načeli podjetja na področju
varstva pred večjimi nesrečami.
da so zaposleni seznanjeni s svojimi odgovornostmi pri obvladovanju nevarnosti večjih nesreč. S
postopki izbire zaposlenih in z njihovim usposabljanjem se zagotovi ustrezno strokovno znanje in
usposobljenost za izvajanje njihovih nalog. Odgovornosti in pristojnosti za vodstvo podjetja in za
zaposlene so podrobno določene v dokumentih obrata,
da so zaposlenim na voljo ustrezne informacije s področja obvladovanja večjih nesreč,
da zaposlene vzpodbujamo k iskanju boljših rešitev za preprečevanje večjih nesreč,
da zaposlene vzpodbujamo k opozarjanju na varnostne pomanjkljivosti, na katere naletijo pri delu,
da so ustrezna sredstva namenjena za usposabljanje vodstva in zaposlenih za preprečevanje večjih
nesreč,
da so določeni postopki za zagotavljanje učinkovitosti usposabljanja.

Za področje usposabljanja je odgovorna vodja Kadrovskega področja, ki skrbi tudi, da se usposabljanje
izvaja skladno z opredeljenim programom.
Prepoznavanje in ocenjevanje nevarnosti večjih nesreč

Nevarnosti večjih nesreč znotraj obrata Luke Koper prepoznavamo in ocenjujemo z upoštevanjem
naslednjih načel:
•
•
•

•
•

•

upoštevamo nevarnosti, ki izhajajo iz običajnega in neobičajnega delovanja,
prepoznavamo in ocenjujemo nevarnosti večjih nesreč obsega vse postopke našega delovanja,
vključno s skladiščenjem, notranjim prevozom in ravnanjem z emisijami v okolje,
pri prepoznavanju in ocenjevanju nevarnosti večjih nesreč upoštevamo tudi dogodke izven podjetja
kot so na primer: naravne nesreče, promet, prekinjena dobava energije, vplivi drugih obratov v
bližini,
prepoznane nevarnosti večjih nesreč so osnova za določitev scenarijev možnih večjih nesreč v
našem podjetju, za katere tudi ocenimo njihovo verjetnost in resnost možnih posledic,
prepoznavamo nevarnosti možnih večjih nesreč, ocenjujemo njihove škodljive posledice ter
določamo ukrepe za njihovo preprečevanje in zmanjševanje posledic ki so podrobneje opredeljeni
v dokumentih sistema obvladovanja varnosti,
rezultati obravnave možnih večjih nesreč v podjetju analiziramo, prepoznamo področja, kjer so
potrebne izboljšave, in iz njih določimo ustrezen program izboljšav.

Za prepoznavanje in ocenjevanje nevarnosti večjih nesreč so odgovorni Vodje organizacijskih enot.
Obvladovanje delovanja

Naša politika je:
• da se za vse dejavnosti podjetja zagotovi ustrezen nadzor za preprečevanje večjih nesreč in
zmanjšanje njihovih učinkov,
• da so za vse dejavnosti podjetja na voljo interni predpisi in drugi dokumenti za zagotavljanje varnega
delovanja
• da se zgornji dokumenti redno pregledujejo in po potrebi novelirajo.
Interni predpisi in drugi dokumenti za zagotavljanje varnega delovanja se izdelajo v sodelovanju z
zaposlenimi, ki jih bodo izvajali.

Za uresničevanje politike podjetja za obvladovanje delovanja z vidika nevarnosti večjih nesreč so
odgovorni Vodje organizacijskih enot.

Obvladovanje sprememb v podjetju
Naša politika je:
• da se spremembe v podjetju obvladujejo z vidika nevarnosti večjih nesreč po sprejetih postopkih in
z upoštevanjem sprejetih meril,
• da se postopki za obvladovanje sprememb v podjetju z vidika nevarnosti večjih nesreč uporabljajo
za običajne spremembe ter za začasne spremembe in izredne spremembe.

Za uresničevanje politike podjetja glede obvladovanja sprememb v podjetju z vidika nevarnosti večjih
nesreč je odgovoren Član uprave - Predstavnik vodstva za okolje.
Načrtovanje pripravljenosti na večje nesreče

Naša politika je, da delujemo na način, da ne povzročamo škodljivih učinkov za prebivalce lokalne
skupnosti, zaposlene, dobavitelje, partnerje in ostale stranke ter da ne povzročamo škodljivih vplivov na
okolje. Ta politika obsega tudi varstvo pred večjimi nesrečami.
Imamo sprejet načrt zaščite in reševanja, s katerim je podrobneje opredeljen ustrezen odziv naših
zaposlenih ob večji nesreči. Načrt zaščite in reševanja pregledujemo in posodabljamo.
Naši zaposleni so usposobljeni in na voljo jim je ustrezna oprema, da lahko ob morebitni večji nesreči
ukrepajo skladno z načrtom zaščite in reševanja.
Izvajamo vaje za preverjanje ustreznosti rešitev iz načrta zaščite in reševanja in ravnanja zaposlenih.
Pri zagotavljanju pripravljenosti na večje nesreče sodelujemo z lokalno skupnostjo in z zunanjimi
reševalnimi službami.

Za izdelavo in vzdrževanje načrta zaščite in reševanja ter izvedbo vaj je odgovoren Vodja varovanja
zdravja in ekologije.
Spremljanje delovanja

Naša politika je:
• da se sprejemajo in izvajajo postopki za načrtno in sistematično spremljanje delovanja z vidika
doseganja ciljev na področju večjih nesreč. Aktivno spremljanje vključuje nadzor nad kritičnimi deli
obrata, procesi in opremo ter vključuje tudi preverjanje skladnosti obratovanja z delovnimi postopki
in navodili, izvedbo usposabljanja in drugimi postopki Sistema obvladovanja varnosti,
• da o večjih nesrečah in izrednih dogodkih, ki bi lahko povzročili večje nesreče, obveščamo pristojne
znotraj podjetja in upravne organe skladno s predpisom,
• da večje nesreče in izredne dogodke analiziramo in da se po potrebi določijo ukrepi za preprečitev
tovrstnih dogodkov ter se te ukrepe izvede v postavljenem časovnem roku,
• da večje nesreče in izredne dogodke, ki bi lahko povzročili večje nesreče, ter izvedene analize
ustrezno dokumentiramo.

Vodja področja VZZE (varovanja zdravja in ekologije) je odgovoren za notranje /zunanje obveščanje in
analizo izrednih dogodkov in večjih nesreč ter za določanje korektivnih /preventivnih ukrepov.
Ocenjevanje in pregled

Naša politika je:
• da občasno ocenimo skladnost delovanja s postopki in ureditvami, ki so določeni v Sistemu
obvladovanja varnosti,
• da se Sistem obvladovanja varnosti in Varnostno poročilo redno pregleduje z vidika ustreznosti in
učinkovitosti. Še posebej se ustreznost ureditev iz sistema obvladovanja varnosti ter vsebina
Varnostnega poročila pregleda po večji nesreči in po vsakem izrednem dogodku, ki bi se lahko razvil
v večjo nesrečo.

Za izvajanje ocenjevanja in pregledovanja je odgovoren Vodja področja VZZE (varovanja zdravja in
ekologije).

Z Zasnovo varstva pred večjimi nesrečami za Luko Koper se seznanijo vsi zaposleni, dobavitelji, partnerji
in druge stranke.
Javnosti je zasnova na voljo na spletni strani https://luka-kp.si/slo/zakonodaja-in-okolje-200.
Zaposleni se z zasnovo varstva pred večjimi nesrečami seznanijo preko intranetnih strani (Lukanet), na
vsakoletni delavnici sistema ravnanja z okoljem in stalnemu usposabljanju za delo z nevarnimi snovmi.
Novi zaposleni se z zasnovo seznanijo pri izobraževanju iz varnosti in zdravja pri delu.
Zasnovo se pregleduje enkrat letno pri izdelavi letnega poročila za vodstveni pregled oziroma ob večji
spremembi obrata in po potrebi posodablja.

Zasnova preprečevanja večjih nesreč je bila potrjena v sklopu dopolnitev Varnostnega poročila Luke
Koper, d.d. z dne april 2018.

