Sudjelovanje inspekcije zaštite okoliša u radionici
„Pokazatelji sigurnosti“

U razdoblju od 9. travnja 2018. do 12. travnja 2018. godine inspekcija zaštite okoliša
sudjelovala je u radionici iz Mutual Joint Visit programa Europske komisije za Seveso
inspekciju: “Pokazatelji sigurnosti” (Safety performance indicators). Radionica je održana
u Hernsteinu, Austrija u razdoblju od 10. – 12. travnja 2018. godine. Domaćin radionice
bilo je Federalno ministarstvo za digitalne i ekonomske poslove Republike Austrije, a
organizator radionice je Europska Komisija, Ured za velike nesreće Joint Research Centra
(JRC-a).
U radionici je sudjelovalo ukupno 24 predstavnika nadležnih tijela pojedinih zemalja
članica Europske unije te 3 predstavnika Norveške. Industrijski sektor bio je zastuplje s pet
predstavnika. Od strane Europske komisije sudjelovala je gospođa Maureen Wood,
voditeljica Laboratorija za velike nesreće u Joint Research Centru. Republiku Hrvatsku
predstavljale su: Anita Milošić i Miljenka Kliček, više inspektorice zaštite okoliša za
nadzor SEVESO postrojenja.

Radionica je bila posvećena pokazateljima sigurnosti („Safety performance indicators“) u
upravljanju visokorizičnim postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari. Predstavnici
pojedinih zemalja članica na radionici su prezentirali svoja iskustva u razvoju i korištenju
pokazatelja sigurnosti. Operateri su prezentirali vlastite sustave pokazatelja sigurnosti
specifične za pojedine SEVESO aktivnosti te koristi od njihove primjene sa svojega
gledišta, prevnestveno u mjerenju primjerenosti i učinkovitosti sustava upravljanja
sigurnošću. Tijekom radionice predstavljeno je i nekoliko priručnika za uspostavu i
primjenu pokazatelja sigurnosti, a predstavnici industrijskih udruga prezentirali su svoje
sustave pokazatelja sigurnosti i način komunikacije s industrijom u primjeni istih.

Inspekcija zaštite okoliša koja nadzire takva postrojenja u Republici Hrvatskoj nema
iskustva u korištenju navedenih pokazatelja u inspekcijskom nadzoru. Operateri
visokorizičnih postrojenja u Republici Hrvatskoj tek su na početku primjene pokazatelja
sigurnosti, pa je ova radionica bila dobra za uvid u koristi koje mogu operateri imati od
uvođenja vlastitih pokazatelja sigurnosti. Inspektori nadležnih tijela za Seveso nadzor
pokazali su pristup i način ocjenjivanja prikladnosti pokazatelja sigurnosti u pojedinim
zemljama članicama EU, što je veliki doprinos podizanju kvalitete Seveso inspekcijskih
nadzora u Republici Hrvatskoj.
Radionica je bila podijenjena u tri sekcije:
1. Iskustva inspektora u primjeni pokazatelja sigurnosti
2. Uloga pokazatelja sigurnosti u upravljanju sigurnošću
3. Strategioje primjene pokazaelja sigurnosti u različitim vrstama postrojenja
Svaki sudinik radionice imao je priliku aktivno sudjelovati postavljanjem pitanja i
iznošenjem vlastitih iskustava kroz rad u radnim grupama. Svaka sekcija bila je podijeljena
na tri radne grupe, a naša predstavnica, viša inspektorica – specijalistica zaštite okoliša,
Miljenka Kliček bila je moderatorica za dvije radne grupe.
Sve prezentacije s radionice dostupne su na poveznici:
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/mjv_austria_2018_programme
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