
Priloga 4: Informacija za javnost o obratih   

I. del: Informacija za javnost o obratih mora za vse obrate obsegati:   

1.  firmo in naslov upravljavca obrata ter ime in naslov obrata,   

2.  potrditev, da se za obrat uporablja ta uredba, informacijo o prijavi obrata, o izdelani zasnovi 

zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostnem poročilu, o vložitvi vloge za izdajo okoljevarstvenega 

dovoljenja ali izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,    

3.  enostaven opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu,   

4. podatke o nevarnih snoveh v obratu, ki bi lahko povzročile večjo nesrečo. Nevarne snovi se navedejo 

tako, kakor je za javnost najbolj razumljivo, in sicer s splošnimi, trgovskimi ali generičnimi imeni ali s 

kategorijami nevarnosti. Podatki o nevarnih snoveh vsebujejo tudi enostaven opis njihovih lastnosti,   

5. splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive posledice večjih nesreč; 

ustrezne informacije o pravilnem ravnanju ob večji nesreči ali navedbo mesta, na katerem so te 

informacije dostopne v elektronski obliki,  

6.  datum zadnjega inšpekcijskega nadzora v obratu ali navedbo mesta, na katerem je ta informacija 

dostopna v elektronski obliki in informacije o tem, kje je mogoče dobiti podrobnejše podatke o 

inšpekcijskem nadzoru in načrtu nadzora obratov,    

7. podatke o tem, kateri obrati sestavljajo skupine obratov z možnimi verižnimi učinki,   

8. podrobnosti o tem, kje je mogoče dobiti dodatne informacije ob upoštevanju predpisov o dostopu do 

informacij javnega značaja.   

 

II. del: Poleg podatkov iz prejšnjega dela mora informacija za javnost o obratih za obrate večjega tveganja 

za okolje obsegati:   

1. splošne informacije o naravi nevarnosti večjih nesreč, vključno z njihovimi možnimi učinki na 

človekovo zdravje in okolje, povzetek glavnih scenarijev večjih nesreč in ukrepov za njihovo 

preprečitev in za zmanjšanje njihovih posledic,   

2. potrditev, da mora upravljavec za obravnavo večjih nesreč in zmanjševanje njihovih učinkov ustrezno 

ukrepati na kraju samem ter sodelovati z reševalnimi službami,   

3.  ustrezne informacije iz občinskih ali regijskih načrtov zaščite in reševanja. Te informacije morajo 

vključevati nasvete glede ravnanja v skladu z navodili ali zahtevami reševalnih služb ob nesreči,   

4.  navedbo obratov blizu ozemlja druge države, v katerih bi se lahko zgodile nesreče s čezmejnimi učinki 

v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč (Uradni list RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 27/01). 


