
 

        ZASNOVA PREPREČEVANJA VEČJIH NESEČ  

V Butan plinu, d.d., se zavedamo, da s svojo dejavnostjo skladiščenja in pretakanja utekočinjenega naftnega 
plina v plinskem skladišču Ljubljana, Izola in Račje Selo v ekstremnih primerih predstavljamo potencialno 
nevarnost za zaposlene, okolje in prebivalce, ki prebivajo v okolici obrata, in sicer zaradi možnosti večjih nesreč 
z nevarnimi snovmi, ki se lahko zgodijo ob ekstremnih razmerah v našem obratu. 
Zaradi varstva zaposlenih, okoliških prebivalcev in okolja pred tveganji zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi 
v obratu v ekstremnih razmerah, delujemo s ciljem, da zagotavljamo visoko stopnjo varstva pred večjimi 
nesrečami. S to zasnovo preprečevanja večjih nesreč z nevarnimi snovmi prikazujemo načela delovanja naše 
družbe za uresničevanje tega cilja. 
 
Naš cilj je obratovanje brez večjih nesreč z nevarnimi snovmi. Za uresničevanje tega cilja smo sprejeli naslednje 
ukrepe: 
1. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi prepoznavamo in ocenjujemo pri vseh aktivnostih, ki potekajo v 

družbi in skrbimo za izvajanje vseh ukrepov, ki so potrebni za zmanjševanje tveganja za nesreče pri 
običajnem obratovanju in običajnih postopkih povezanih s skladiščenjem in pretakanjem nevarnih snovi, pri 
opravljanju vzdrževalnih in izrednih del ter pri izvajanju gradbenih del. 

2. Pristojnosti, odgovornosti in potrebna usposobljenost za zaposlene v obratu in tiste, ki v obratu občasno 
izvajajo dela, so nedvoumno opredeljene in zapisane. 

3. Prepoznavamo predvidljive izredne dogodke in nesreče ter načrtujemo ukrepe za njihovo preprečevanje ter 
ravnanje v primeru izrednih situacij zaradi zmanjšanja njihovih posledic za zaposlene, okolje in prebivalce, 
ki prebivajo v okolici obrata. 

4. Redno spremljamo upoštevanje sprejetih varnostnih ukrepov in izvajamo njihovo preverjanje v praksi ter 
uvajamo korektivne ukrepe v primeru odstopanj od dogovorjenih aktivnosti. 

5. Obratovanje in vzdrževanje naprav, procesov in opreme zagotavljamo z upoštevanjem najboljših 
razpoložljivih tehnik, ustreznih predpisov in standardov. 

6. Analiziramo stanja in aktivnosti, ki bi lahko privedli do večje nesreče in izvajamo ustrezne preventivne 
ukrepe. 

7. Redno informiramo vse zaposlene, pogodbene in zunanje sodelavce za zmanjševanje tveganja za nesreče 
za območju obrata. 

8. V obratu redno preverjamo izvajanje dogovorjenega sistema obvladovanja varnosti, preverjamo njegovo 
upoštevanje in izvajanje v praksi ter ga nenehno izboljšujemo.  

9. Sistem obvladovanja varnosti je dokumentiran, poznajo ga vsi zaposleni in je na voljo javnosti. 

Za izvajanje zgoraj navedenih ukrepov namenjamo ustrezna finančna sredstva. 
Kazalniki uspešnosti izvajanja zasnove preprečevanja večjih nesreč z nevarnimi snovmi so naslednji: 
 Število izvedenih usposabljanj in število oseb, ki so se izobraževale za preprečevanje večjih nesreč in 

zmanjševanje njihovih posledic, 

 Število aktivnosti preventivnega vzdrževanja glede na letni plan preventivnega vzdrževanja, 

 Število izdanih navodil za izredna dela glede na dejansko izvedena izredna dela v obratu, 

 Število vseh izrednih dogodkov, 
 Število skupnih sestankov za analizo izrednih dogodkov. 

Z zasnovo preprečevanja večjih nesreč so seznanjeni vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci. Javnosti je 
zasnova na razpolago na spletni strani podjetja in pri vodji VZD. 
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