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V družbi smo opredelili in sprejeli politiko procesne varnosti z osnovnim ciljem varnega delovanja družbe, kar 

pomeni proizvodni proces brez večjih nesreč. 

Vodstvo se zaveda, da v proizvodnem procesu uporabljamo večje količine nevarnih snovi. Zaradi njihovih 

lastnosti lahko v določenih okoliščinah pride do požara, eksplozije in/ali škodljivih vplivov na zdravje ljudi, okolja 

ali uničenja naše proizvodne lastnine. Zato je naše izhodišče preprečevanje večjih nesreč z nevarnimi snovmi 

oziroma zagotavljanje procesne varnosti. Večje nesreče za nas pomenijo poškodbe in druge resne (težje) 

zdravstvene posledice za ljudi (tudi smrtne žrtve), škodo v okolju, vitalne poškodbe naših postrojenj in procesne 

opreme, kakor tudi izguba ugleda v javnosti in pri odjemalcih, katerih posledica je neposredna in posredna 

materialna škoda, ki zahteva obnovo in sanacijo. 

Vzpostavljen je sistem obvladovanja procesne varnosti (SOPV) v sklopu sistema vodenja. Sistem omogoča 

operativno izvajanje politike procesne varnosti kot osnova za preprečevanje večjih nesreč. 

V okviru SOPV so naši sistemski varnosti ukrepi predvsem: 

▪ opredelitev pristojnosti, odgovornosti in pooblastil zaposlenih, 

▪ permanentno izobraževanje, preverjanje in usposabljanje zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki so ključni 

za varnosti, 

▪ zgodnje sistematično in strokovno analiziranje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj za večje nesreče v 

vseh dejavnostih, ki jih izvajamo,  

▪ določanje ukrepov za zmanjševanje tveganj ter njihovo izvajanje ter redno spremljanje/preverjanje njihove 

kvalitete (zaupanja), 

▪ zagotavljanje finančnih sredstev za uresničevanje organizacijskih in tehničnih varnostnih ukrepov, 

oziroma delovanja SOPV, 

▪ informiranje vseh zaposlenih o tveganjih za posamezne nesreče in ustrezno preventivno usposabljanje, 

▪ zagotavljanje varnega obratovanja vseh naših proizvodnih procesov in povezanih dejavnosti, skladno z 

najboljšimi praksami v naši panogi, 

▪ obvladovanje vseh sprememb, povezanih z našimi proizvodnimi procesi, 

▪ sprotno in stalno spremljanje in analiziranje odklonov, motenj in odstopanj v delovanju sistemov, izrednih 

dogodkov (skorajšnjih nesreč in dejanskih nesreč), kar obsega tudi preverjanje doseganja strateških in 

operativnih varnostnih ciljev, 

▪ v primeru, da navzlic izvajanju varnostnih ukrepov pride do izrednega dogodka (nesreče), zagotavljamo 

ustrezno pripravljenost in odziv za obvladanje dogodka, 

▪ sprotno in stalno izvajanje internih presoj in vodstvenih pregledov o delovanju SOPV in izvajanju 

korektivnih ukrepov. 

Odkrita komunikacija in odgovornost zaposlenih do varnostnih ukrepov tako znotraj kot zunaj družbe je 

bistvena za ohranjanje zaupanja v naše delovanje med zaposlenimi, pogodbenimi izvajalci, našimi odjemalci ter 

v družbenem okolju, v katerem delujemo. 
 

 


