INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH IN O RAVNANJU V PRIMERU VEČJE
NESREČE- FENOLIT D.D.
Na podlagi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št.
22/2016; v nadaljevanju: Uredba) mora upravljavec obrata večjega tveganja za okolje za javnost
pripraviti informacijo o varnostnih ukrepih. Na podlagi te zahteve izdaja direktor družbe Fenolit d.d.
naslednjo informacijo o varnostnih ukrepih.
Ime, sedež in naslov upravljavca obrata
Fenolit d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica

Potrditev razvrstitve obrata med obrate večjega tveganja za okolje
Družba Fenolit d.d se v skladu z Uredbo uvršča med obrate večjega tveganja za okolje zaradi nesreč
z nevarnimi kemikalijami. Zavedamo se, da zaradi opravljanja dejavnosti proizvodnje smol
predstavljamo tveganje za nesreče z nevarnimi kemikalijami. Zaradi preprečevanja možnosti nastanka
nesreče in za zmanjševanje posledic morebitne nesreče imamo v ta namen izdelan sistem
obvladovanja varnosti, ki je del celovitega varnostnega poročila družbe. Družba Fenolit d.d. je dne
11.11.2008 pridobila okoljevarstveno dovoljenje za napravo številka: 35407-9/2006-31 in dne
10.12.2014 okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obrata na področju preprečevanja večjih nesreč
in zmanjševanju njihovih posledic številka: 35407-9/2006-58.

Opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu
Na območju obrata potekajo dejavnosti proizvodnje smol in duroplastov. Tehnologija proizvodnje
sintetičnih smol (polimerov) temelji na sintezi surovin v reaktorjih pri povišanih temperaturah in
podtlakih. Tako proizvedene smole s uporabljajo za:
 izolacijske materiale za dom (npr. kamena, steklena volna),
 izolacijske materiale v avtomobilski industriji,
 impregnacijska sredstva različnih filter papirjev,
 zavorne čeljusti, zavorne ploščice in diske v avtomobilski industriji,
 vezane in iverne plošče v pohištveni industriji,
 tehnične laminate (npr. v prenosnih telefonih),
 dekorativne talne laminate,
 električne komponente,
 premaze (barva in laki),
 razne brusilne plošče (brusi),
 pri proizvodnji livarskih izdelkih,
 plastične mase - duroplaste,
 Itd.
Duroplaste proizvajamo iz smol, ki smo jim dodali polnila in druge dodatke, ki so odvisni od namena
uporabe aplikacije in jih z gnetenjem in mletjem pripravimo za nadaljnjo uporabo (izdelava ročajev
posod, delov pekačev, vtičnih doz, itd).

Podatki o nevarnih snoveh v obratu, ki lahko povzročijo večjo nesrečo z navedbo njihovih glavnih
lastnosti
NAZIV NEVARNE SNOVI
NEVARNE LASTNOSTI

FENOL

FORMALIN

METANOL

Splošne informacije o naravi nevarnosti večjih nesreč
V obratu Fenolit d.d. so identificirane naslednje možne večje nesreče:
- pobeg reakcije,
- požar,
- izlitje ali izpust snovi in
- eksplozija vnetljive snovi.
Ob večji industrijski nesreči, kjer obstaja nevarnost širjenja dimnih plinov se bi zaklanjanje izvajalo
v skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja. Vodja intervencije bo določil način zaklanjanja
glede na širjenje dimnih plinov v odvisnosti od požara in vremenskih razmer.

Potrditev, da mora upravljavec za obravnavo večjih nesreč in zmanjševanje njihovih učinkov ustrezno
ukrepati na kraju samem ter sodelovati z reševalnimi službami
Družba Fenolit d.d. ima vzpostavljen Sistem obvladovanja varnosti, ki omogoča doseganje ciljev za
preprečitev večjih nesreč. Družba prepoznava predvidljive izredne dogodke in nesreče, ki predstavljajo
potencialno nevarnost za ljudi in okolje ter načrtujemo ukrepe za njihovo preprečevanje.
Implementiramo postopke in navodila za delo ter postopke za njihovo spremembo. Zagotavljamo
izobraževanje in usposabljanje za vse zaposlene in zunanje izvajalce. Izvajamo sprejete preventivne
in korektivne ukrepe in vršimo nadzor za preprečevanje in obvladovanje tveganj za večje industrijske
nesreče.
Na področju obvladovanja varnosti sodelujemo z:
• lokalno skupnostjo,
• poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi, regijsko gasilsko zvezo,
• reševalci, zdravstvenimi domovi,
• policijo,
• inšpekcijskimi organi,
• mediji.

Inšpekcijski nadzor nad obratom izvaja pristojni inšpektor Inšpektorata za okolje (Ministrstvo za
okolje).
Poziv prebivalcem, da ob večji nesreči upoštevajo navodila ali zahteve reševalnih služb
V primeru večje nesreče pozivamo vse krajane, da upoštevajo navodila intervencijskih, reševalnih in
drugih služb, ki so posredovane preko medijev ali osebnega obveščanja.

Splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti
Obveščanje javnosti bi v primeru nastanka večje nesreče potekalo preko sredstev javnega obveščanja
(radio, TV). Obveščanje javnosti je v pristojnosti direktorja podjetja. Alarmiranje je v pristojnosti vodje
intervencije.

Podrobnosti o tem, kje je mogoče dobiti dodatne informacije ob upoštevanju predpisov o dostopu do
informacij javnega značaja.
Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo pisno na vodstvo na sedežu podjetja.

Breg, september 2016
Slavko Žibret, direktor

