
 

  

 
PRILOGA 1 

 
Zasnova preprečevanja okoljskih nesreč 

 
Zasnova preprečevanja okoljskih nesreč in sistem obvladovanja varnosti morata biti 
sorazmerna z nevarnostjo okoljskih nesreč, ki jo predstavlja naprava. Za njuno 
izvajanje je treba upoštevati, da: 
1. zasnova preprečevanja okoljskih nesreč vsebuje splošne cilje in načela 

ukrepanja upravljavca naprave glede obvladovanja nevarnosti okoljskih 
nesreč; 

2. sistem obvladovanja varnosti vsebuje tisti del splošnega sistema vodenja in 
upravljanja naprave, ki se nanaša na organiziranost, odgovornosti, dejavnosti, 
postopke, procese in vire za določanje in izvajanje zasnove preprečevanja 
okoljskih nesreč; 

3. sistem obvladovanja varnosti obravnava: 
3.1 organizacijo in osebje: vloge in odgovornosti osebja, vključenega na vseh 

ravneh organizacije v obvladovanje večjih nevarnosti; ugotavljanje potreb 
po usposabljanju tega osebja in zagotavljanje tega usposabljanja; 
vključitev zaposlenih in po potrebi tudi podizvajalcev; 

3.2 ugotavljanje in ocenjevanje večjih nevarnosti: sprejetje in izvajanje 
postopkov za sistematično ugotavljanje večjih nevarnosti, ki nastanejo pri 
rednem ali izrednem obratovanju, ter oceno njihove verjetnosti in 
nevarnosti; 

3.3 nadzor obratovanja: sprejetje in izvajanje postopkov in navodil za varno 
obratovanje naprave, vključno z njenim vzdrževanjem, obvladovanjem 
procesov, ravnanjem z opremo in z ravnanjem ob začasnih zaustavitvah 
obratovanja naprave; 

3.4 obvladovanje sprememb: sprejetje in izvajanje postopkov za načrtovanje 
sprememb na napravi ali za načrtovanje nove naprave; 

3.5 načrtovanje za primer nesreče: sprejetje in izvajanje postopkov za 
sistematično ugotavljanje predvidljivih nesreč ter postopkov za pripravo, 
preizkušanje in pregled načrtov za ukrepe ob takšnih nesrečah; 

3.6 spremljanje stanja in nadzor: sprejetje in izvajanje postopkov za tekoče 
ocenjevanje skladnosti s cilji iz zasnove preprečevanja okoljskih nesreč 
in iz sistema obvladovanja varnosti ter mehanizmov za preiskave in 
korektivno ukrepanje ob neskladnosti. Postopki morajo vključevati tudi 
sistem poročanja upravljavca naprave o okoljskih nesrečah ali skorajšnjih 
nesrečah, zlasti tistih, ki vključujejo odpoved zaščitnih ukrepov in 
preiskavo vzrokov odpovedi ter nadaljnje ukrepanje na podlagi 
pridobljenih novih spoznanj; 

3.7 revizijo in pregled: sprejetje in izvajanje postopkov za redno sistematično 
ocenjevanje zasnove preprečevanja okoljskih nesreč ter učinkovitosti in 
primernosti sistema obvladovanja varnosti, vključno z dokumentiranim 
pregledom izvajanja zasnove preprečevanja okoljskih nesreč in sistema 
obvladovanja varnosti ter njegovega posodabljanja, ki ga izvaja vodstvo 
upravljavca naprave. 


