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l UVOD

Podjetje EKOSAN d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra I989. leta, s sedeZem v Slovenj

Gradcu. Leta 1990 je pridelo izvalati reciklaZo zaoljene plastidne embalaLe, ki vsebuje

ostanke nevarnih snovi. Ta projekt je bil takratni das naprednej5i od ekolo5kih projektov v
Avstriji, ki je vzor zavarovanje naravnega okolja v zahodni Evropi.

Od leta 1991 dalje se je podjetjerazvijalo v zelo teZkihrazmerah, saj je bilo Ministrstvo za

varstvo okolja ustanovljeno Sele leta 1995, PRAVILNIK o ravnanju z odpadki pa je bll izdan
Sele decembra 1998. Podjetje se je razvijalo po sistemu malih korakov. EKOSAN d.o.o. ima
od leta 1998 lasten skladiSdno predelovalni obrat, z vsemi dovoljenji za skladi5denje nevarnih
odpadkov.

Podjetje EKOSAN d.o.o. nudi individualne re5itve za obrt, industrijo in storitvene dejavnosti,
ki so okolju prijazne in udinkovite. Nudi primerne resitve glede problematike industrijskih in
obrtni5kih odpadkov; odpadke prevzame, dolodene reciklira oz. predela, nekatere pa
posreduje v nadaljnjo obdelavo, saj se s tem izkoristijo frakcije z visoko toplotno vrednosdo
ali pa se pripravijo odpadki zaposamezno podrodje, ki nadomesti klasiden seZig odpadkov.

Podjetje poskrbi za zbiranje in prevzem nevarnih odpadkov iz industrije in obrti kot so

ar,tomobilski filtri, odpadna olja, laki, barve, topila, akumulatorji, itd. Omogoda ADR prevoze
nevarnih snovi, odvoz odpadkov v obdelavo in seZig ter di5denje lovilcev olj, maSdob, muljev
in emulzij. Izvaja tudi sanacije okolja po ekolo5kih nesredah.

Razpolaga s Stevilnimi vozili, opremo in napravami za di5denje, prevzem ) prevoz, obdelavo in
predelavo odpadkov. Izdeluje nadrte o ravnanju z odpadki in optimiziranem gospodarjenju z
odpadki ter vodi elektronsko evidentiranje v sistemu IS odpadki. S svojimi storitvami in
celovitimi re5itvami je podjetje prisotno na celotnem obmodju Slovenije.

Podjetje ima poslovne prostore v Poljdanah, kjer se nahaja sedeZ podjetja, zbima centra za
ravnanje z odpadki pa se nahajata v celju ter Smartnem pri Slovenj Gradcu.

Odpadki predstavljajo nevarne snovi (pripravke), ki so razvrsdene kot vnetljive, strupene,
jedke, draZilne, oksidativne, zdravju Skodljive in okolju nevame.

Skrbnik nadrta je dollan najmanj enkrat letno nadrt pregledati in ga v skladu s spremembami
dopolniti. Dopolnjeno verzijo mora posredovati vsem prejemnikom nadrta.
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Prejemniki nadrta

Vodje enot Ekosan Nadrt se hrani v elektronski obliki na
internem radunalni5kem omreZiu

Obёina Celie Tiskana ob■ ka

Poklicna gasilska enota Celie Tiskana oblika

PGD Celie― Gabcrie Tiskana oblika

GZ Cclic Tiskana oblika

Nadrt zaSdite in re5evanja ob nesredi z nevamo snovjo na obmodju podjetja Ekosan d.o.o.,

skladiSde Aero d.d., Ipavdeva ulica32,3000 Celje temelji na dolodilih zakona o varstvu pred

naravnimi in drugimi nesredami, UPB (Ur. l. RS, St. 51106 (rPB, 97110 in 2llt8 ZNOrg),

doktrine zaldite, re5evanja in pomodi (Vlada RS, 5t. 912-0712002-l z dne 30. 05.2A02) ter
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesredami (Ur. l. RS, 5t. 44102 in
57109).Izdelanje v skladu z dolodili uredbe o vsebini in izdelavi nadrtov zaSdite in re5evanja

(Ur. l. RS, St. 24/12,78116 in26ll9) ter Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovalne naprave,

ki lahko povzrodajo onesnaZenje okolja vedjega obsega 3t.35457-7012013,35469-99120211 -

zbfuanje.

Splo5ni podatki o podjetju

Opis lokacije

DruZba EKOSAN d.o.o. ima sedeZ podjetja na Partizanski ulici 11, 2319 v Poljdanah.
V najetem skladi5du surovin, nevarnih in vnetljivih snovi v industrijskem kompleksu AERO
d.d., Ipavdeva ulica 32, 3000 CELJE, se zadasno skladiSdijo nevarni odpadki (t.i. vmesno

skladi5denje) vse do odvoza v predelavo ali odstranjevanje.

Skladi5de se nahaja na parcelah 3t. lll2, 1/13, k.o. Celje. Lokacija skladi5da je motraj
industrijske cone AERO d.d., ki se nahaja med Dedkovo cesto in Stritarjevo ulico.

Na lokaciji skladi5da AERO d.d. ima druZba EKOSAN d.o.o. naslednje objekte (ranridno iz
priloge 1: tloris skladiSda AERO d.d.):

- skladi5dni prostor v skladi5du vnetljivih snovi 5t. 8 in 9 v izmei 77,50 r*.
- podzemni dvoplaidni rezervoar 48 m3.

- Ztnanje manipulativni povr5ine za dovoz/odvoz nevamih odpadkov in pretakanje
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Ime organizacije in naslov EKOSAN d.o.o-, Partizanska ulica ll,2319
Poljdane

Obrat organizacije SkladiSde AERO d.o.o., Ipavdeva ulica32,3000 Celie
Stevilka telefona 03/490…20-35

stcvilka faksa 03/490-20-36

Spletna stran www.ekosan.si
4ゝatiこna gtevilka 5342406

Direktor podjetja AleS Perdan uni. dipl. ekon.
Dejavnost druZbe Zbirarle in predelava nevarnih odpadkov



odpadnega oljarz avtocisterne v rezervoar in obratno

Glavni vhod v skladi5de je urejen naZ stram obmodja, skozi glavni vhod (preko rzratamice)

na lokaciji industrijskega obmodja AERO d.d., kar je razvidno iz slike 1.

Stanovanjske zgradbe so na S strani industrijskega obmodja (razvidno iz slike 3). Na razdalji

200 m Livipriblizno 150 Ijudi. Na V strani (v oddaljenosti 150m) se nahaja Sportni stadion

KLADIVAR.

Predhodni lastnik druZba AERO d.d. je za skladiSdnje vnetljivih snovi (objekt A in B) in
vkopane cisterne pridobila uporabno dovoljenje 5t. 351-434/82-5lN z dne 1 1.1.1989, ki ga je

rzdalaObdina Celje, Obdinski komite zaurejanje prostora in varstvo okolja.
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P-1 Tloris obstojedega stanja obrata CRO)
D-100 Ocena ogroZenosti podjetja Ekosan pred industrijsko nesredo
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Glede na lastnosti odpadkov" ki jih skladiSdimo, so moZne naslednje nesrede, v katerih bi bile
udeleZene nevarne snovi:

. razlitje
o polar
c polar v povezavi z eksplozijo me5anice zraka in hlapov organskih topil

Razlog, da smo v nadrtu obdelali le poZar, utemeljujemo z naslednjimi dejstvi:

A. razlitja so, glede na zasnovo skladiSd ter tehnidne in organizacijske ukrepe, brez hujSih
posledic obvladljiva z lastnirni zaposlenimi in sredstvi znotraj

B. najslabBamoLnaposledica razlitja je lahko poLar

C. v sklopu ga5enja poLara nastajajo poZarne vode, ki bodo obravnavane in obvladovane
kot razlide nevamih snovi

D. verjetnost eksplozije je bistveno manjSa odpoLara
E. udinek eksplozije ne bi imel vpliva zunal meja skladi5da AERO d, d,,poLar kot njegova

posledica pad
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3 0BSEG NACRTOVANJA

Nadrt za5dite in re5evanja je izdelan za podjetje Ekosan d.o.o. oz, za lokacijo skladi5da AERO

d,d,.

Za izvedbo ukrepov je potrebno sodelovanje zaposlenih tako v nadrtovanju kot pri izvedbi

za5dite in re5evanja. Glede na moZne posledice nesred je nadrtovano in usklajeno tudi

sodelovanje s centrom za obve5danje ter bliZnjimi gasilskimi enotami.

Glede na kolidine in vrste nevarnih snovi, ki jih skladiSdimo na lokaciji, skladno z Uredbo o

prepreievanju veijih nesrei in zmanjSevanju njthovih posledic (>Seveso direktiva<) podjetje

Ekosan d.o.o. ni razvr5deno med obrate tveganja za okolje.

Na lokaciji AERA se v dasu izvajanja skladi5denja ali pretakanja nahajata dve osebi druZbe

EKOSAN d.o.o. in sicer: skladi5dnik (pretakalec) in voznik tovornega vozila. Delo poteka v

eni izmeni (od. 7.00 - 15.00 ure). Obdasno se na lokaciji nahaja voznik tovornega vozila ali
avtocisteme, ki prevzema odpadke in predstavnik podjetja (direktor).

Pri vseh vedjih nevarnostih so za obseg posledic pomembne tudi meteorolo5ki pogoji, kot so

smer vetra, padavine in temperatura ter geografske in demografske znadilnosti lokacije.

I:)-100 Ocena ogroZenosti podietla Ekosan pred industrijsko nesredo
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4。 ZAMISEL IZVAJANJA ZASCITE,RESEVANJA IN POMOCI

4.1 Temeljne podmene

Glede na strokovne Studije, analize in ocene ogroZenosti je koncept za5dite, re5evanja in
pomodi razdeljen na dve stopnji in sicer:

Nesreia manjlega obsega:

TakSno nesredo lahko praviloma obvladujejo redne re5evalne sluZbe na obmodju podjetja ali
lokalne skupnosti, kjer se nahaja podjede. Po nastanku nesrede, sledi obve5danje pristojnih
organov, ocena stanja na terenu, vzpostavitev stanja pripravljenosti za ukrepanje, aktiviranje
sil za za5dito, re5evanje in nadaljnje spremljanje in prilagajanje dejavnosti razvoju dogodkov.
Ljudem in naravnemu okolju v tem primeru ne grozi vedja nevamost.

Nesreia veljega obsega:

Za nadzor in obvladovanje tak5ne nesrede je nujno potrebno uporabiti dodatne posebne sile in
sredstva. Izvede se obve5danje pristojnih organov, ocena razmer, izvapnje ZRP in doloditev
ZU, sledi aktiviranje sil in sredstev za ZRP, posredovanje informacij javnosti, spremljanje
situacije in prilagajanje dejavnosti razvoju dogodkov in na koncu porodilo in kondna ocena ter
anahza izvedenih aktivno sti.

Stopnje nevarnosti

Nadeloma za vsako stopnjevanje nevarnosti, ne glede na specifidnost vrste nesrede, velja
naslednj a razvrstitev:

Zaietna nevarnost (nivo 1) - gre za dogodke z moZnosdo zaustavitve Sirjenja
nevarnosti in prepreditve posledic nesred z ukrepanjem prisotnih na kraju dogodka;
Objektna nevarnost (nivo 2) - pri tovrstnih dogodkih Ze nastaja materialna Skoda,

ogroZen je celoten objekt ali obmodje izvajanja tehnoloSkega procesa. Prekinejo se

dela oz. tehnolo5ki postopki, nujno je izvajanje dodatnih zaSditnih ukrepov kot so:

umik ogroZenega dela zaposlenih, uporaba dodatne za5ditne opreme pri
intervencij skih ekipah ter vklj uditev zunanj ih intervencij skih ekip ;

Splo5na nevarnost (nivo 3) - v tem primeru gre za ogroZanje vedjega Stevila
zaposlenih in okoli5kih prebivalcev. Pri vseh prebivalcih v vplivnem obmodju so

potrebni takojSni zaSditni ukrepi. Y tej fazi je prednostno enotno obve5danje in
izv aj anj e pravodasne ga umika oziroma evakuacij e zapo slenih.

III.
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Nivoji izrednih razmer

Odziv v primeru nesrede z nevamimi snovmi temelji na Stirih nivojih izrednih razmer (0-3)

Potek ukrepanja je razliden glede na vrste in nivoje nevarnosti:

- nivo 0: nevaren dogodek, ki bi lahko povzrodil nesredo, a do nje zaradr spleta okoliSdin ni

priSlo

- izredne razmere 1. nivoja: zaletni poZar ali eksplozija (obvladan s strani prisotnih), manjSe

onesnaZenj e (brez vdora nevarnih snovi izven podjetja)
- izredne razmere 2. nivoja: poZarleksplozija/onesnaZenje, katerega prisotni s prirodnimi

sredstvi ne morejo obvladati, a je omejen na podrodje podjetja

- izredne razmere 3. nivoja: poZarleksplozija/onesnaLenle, ki je kljub intervenciji zunanjih

ekip povzrodi vedje onesnaZenje okolja, vedjo gospodarsko Skodo, po5kodbe zaposlenih,

obiskovalcev in ima vpliv izven podjetja - potrebna evakuacija okoli5kih naselij?

Obmoija nevarnosti

Vplivno podrodje nevarnosti se Siri od kraja nesrede znotraj skladiSda AERO d.d., lahko pa

zajeme tudi njegovo okolico. Je funkcija prostora in dasa, zato je zelo pomembno na osnovi

vrste in kolidine nevamih snovi ter drugih vplivnih dejavnikov (vrsta nesrede, meteorolo5ki

pogoji) oceniti zadetna podrodja ogroLanja, kar omogoda pravodasno obve5danje in ustrezne

zaSditne ukrepe v dolodenem urbanem prostoru.

4.2 Uporaba nairta

Zivlienjaljudi ob tovrstni nesredi so neposredno ogroZena. Neposreden stik z nevarno snovjo

ali zadrLevanje v neposredni bliZini nevarne snovi je lahko Zivljenjsko nevarno. Posredno pa
je lahko zaradr kontaminacije zraka, vode ali zemlje ogroZeno zdravje in Zivljenja prebivalcev

v bliZini in tudi Sir5i okolici nesrede.

Zato je potrebno takoj:

. locirati in identificirati vir ogroLanja; omejiti in preprediti nadaljnje Sirjenje v okolje;

' oceniti potrebo po za(asni evakuaciji ogroZenega prebivalstva ali drugih za5ditno

re5evalnih ukrepih ter
. oceniti moZnosti za dimprej5njo sanacijo okolja.

Prebivalci v vplivnem obmodju nesrede morajo biti pravodasno in objektivno obveSdeni o

nevarnostih, posledicah in o ukrepih za zmanj5anje in odpravo posledic ter z navodili o

ravnanju ob taki nesredi.

V ta namen po potrebi skladiSdnik (pretakalec) obvesti direktorja podjetja, ki nato preko

ReCO Celje in lokalnih medijev obve5data prebivalstvo o ukrepih za zmanjianje in odpravo

posledic nesred ter z navodili o ravnanju in za5diti ob taki nesredi. Ob potrebi po takoj5njem
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obveSdanju ogroZenih prebivalcev odlodi o obvesdanju preko ReCO, lokalnih medijev in

megafonov v gasilskih in policijskih vozilih vodja intervenciie ali povzroditelj nesrede

(odgovolna oseba podjetia povzroditelja) r, skladu z nadrtom.
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5 SILE IN SREDSTVA ZA ZASCITO,RESEVANJE IN POMOC TER
VIRI ZA IZVAJANJE NACRTA

0

0

Osnovo predstavljajo delavci in razpoloLljiva oprema podjetja Ekosan. Delavci so

usposobljeni za ravnanje s kemikalijami in ga5enjem zatetnih poZarov. Glede na

situacijo se lahko formira dodatna ekipa usposobljenih delavcev. Ekipo sestavljajo

delavci, ki so zaposleni v obratu, ki se nahaja v Smartnem pri Slovenj Gradcu. Ekipa
je lahko na kraju v roku ene ure.

Glede na obseg in zahtevnost dogodka oz. nevarnosti, se po potrebi vkljudijo tudi
Poklicna gasilska enota Celje (ima opremo za posredovanje v primeru izpostavljenosti

nevarnim snovem) in PGD Celje - Gaberje.

P…2 RazpoloZliiva oprema podjetia Ekosan

11



6 0RGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA,OBVESCANJA IN
ALARルIIRANJA

Opazovanje, obvesdanje in alarmiranje je organizirano kot enoten sistem za odkrivanje in

spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesred, obve5danje in alarmiranje ter vodenje

zai(ite, re5evanja in pomodi ob nesredah. Sestavlja ga telekomunikacijski sistem, centrr za

obve5danje ter sredstva za alarmiranje.

Opazovanje in spremljanje nevarnosti

Za opazovanje in spremljanje nevarnosti ter ocenjevanje stopnje nevarnosti zaposlene

ustrezno informiramo, izobraiujemo in usposabljamo. Ob ugotovitvi dolodene nevarnosti in

oceni dogodka, se vodi postopke v skladu zna(rtom ukrepanja v izrednih razmerah.

Nivoji izrednih razmer (natanineje so opisani v poglavju 4):

o Nevaren dogodek (5e ne govorimo o nevamosti ali nesredi)

o Zadetna nevamost - nivo 1

o Objektna nevarnost - nivo 2

o Splo5na nevamost - nivo 3

P-3 Obve5danie glede na nevarnost

Prepoznavanje

Zgodi se lahko ved vrst nepredvidenih, nenormalnih in nevamih dogodkov. Vsi zaposleni so

dolZni biti pozorni na situacije kot so:

. dim ali plamen

o pojav visoke temperature ali pritiskatam, kjer to ni pridakovano

o puSdanje, iztekanje ali hrup (Sum), ki niso povezani z obidajnimi aktivnostmi

Poleg na5tetih lahko 5e mnoge druge neobidajne situacije ali znamenja opozafiajo, da je / bo
pri5lo do nenormalnega (nepredvidenega) dogodka ali nesrede.

Osnovna ocena stanja

Oseba, ki je odkrila nenavaden (nepredviden) dogodek, pojav ali nesredo, mora nemudoma

obvestiti prisotnega vodjo (skladi5dnika), ki ukrepa v smeri prepreditve Sirjenja nezgode in
izvedbe sanacije. V kolikor vodja (skladi5dnik) oceni, da s svojimi sodelavci ne bo zmogel

obvladati dogajanja, o njem obvesti ReCO (St. 1 12) terjim posreduje naslednje podatke:

o 6as in kraj dogodka

o vrsto nepredvidenega dogodka (poZar,poSkodba, izpust...),

t2



Oseba,H javlja,mora biti dosegljiva za dodatne inbrmacije。

. morebitno Stevilo po5kodovanih,

. kolidino in vrsto nevarne snovi

Obve5ianje
Obve5danje poteka preko ReCO. Nadaljnje obve5danje gasilskih enot in sil za reSevanje pa
potem sproZi vodja intervencije.

6.1 Obve5ianje javnosti

Seznanjanje javnosti se izvede na osnovi zahteve vodje intervencije preko Centra za

obveSdanje.

o Obve5danje organov in organizaclj za ZiR o nesredi se pridne ob razglasitvi objektne
nevarnosti (nivo 2).

o Alarmiranje prebivalcev na ogroZenem obmodju se pridne ob razglasitvi splo5ne
nevarnosti (nivo 3). O alarmiranju odlodi vodja intervencije preko ReCO po posvetu
z direktorjem podjetja oz. njegovim namestnikom.

Posredovanje obvestil prebivalcem na ogroZenem obmodju poteka preko lokalnih medijev,
katerim direktor podjetja poda kratko porodilo.
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7 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV

Ob l. nivoju skladi5dnik vkljudi v intervencijo prisotne zaposlene ter potrebno razpoloZljivo
opremo.

Ob 2. nivoiu skladi5dnik oz. namestnik aktivira ReCO na 5t. 1i2. Vodenje prevzame zunanji
vodja intervencije, ki samostojno odloda o nadaljevanju aktivnosti pri intervenciji.

Ob 3. nivoju vodja intervencije zahteva najSir5o pomod za prepreditev Siritve nesrede.

74



8 UPRAVLJANJE IN VODENJE

8.1 Organi in njihove naloge

Vodenje sil za zaitito, re5evanje in pomod je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnirni in

drugimi nesredami (Ur. list RS, 5t. 51/06-UPBI in 97110 in 2lll8). Operativno strokovno

vodenje sil za ZRP ob nesredi se organizirainizvaja kot enoten sistem.

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za ZRP v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov
organ upravljanja imenuje poveljnika CZter organizira enote in sluZbe v skladu zmeriliza
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za ZRP, ki jihizda vlada RS. Svoje delovanje

ob nesredi koordinirajo s poveljnikom CZ obdine Celje ali vodjo intervencije.

8.2 Vodenje intervencije v izrednih razmerah

o nivo 1: skladi5dnik / namestnik

o nivo 2: skladiSdnik / namestnik preda vodenje vodji zunanje intervencije
o nivo 3: vodja zunanje intervencije

V vseh primerih nevamosti skladi5dnik oz. njegov namestnik prvi ocenjuje stanje nevamosti

in skladno z na(rtom za5dite in reSevanja oceni in razglasi nivo izrednih razmer, ter
obveSda ReCO, svoje nadrejene.

Vodja intervencije poroia v center za obve5ianje po elementih v skladu s 3. dlenom

Navodila za obve5danje o naravnih in drugih nesredah.

V primeru dogodka ali nesrede, ki po oceni skladi5inika ne predstavlja veije nevarnosti za

zdravje ljudi ali okolje, je pa izven meja normalnega obratovanja, vendar obvladljiv,
vodenje intervencije in vse aktivnosti v tem primeru prevzame skladi5inik
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9 ZASCITNI UKREPI IN NALOGE ZASCITE, RESEVANJA IN
POMOCI

ZaSiltni ukrepi ter naloge ZRP ob nesredi z nevamimi snovmi obsegajo vse tiste ukrepe in

dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesrede, da se zagotovijo osnovni pogoji za

nadaljevanje nemotenega opravljanja dela ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega

obmodja. Izvajanje za5ditnih ukrepov na prizadetem obmodju skladi5da AERO d.d. je v
pristojnosti podjetja Ekosan d.o.o. V kolikor podjetje Ekosan d.o.o. s svojimi silami in
sredstvi ne zmore izvesti za5ditnih ukrepov zaprosi zapomod regijo.

9.1 Za5iitni ukrepi

9.1.1 Prostorski, urbanistiini, gradbeni in drugi tehniini ukrepi

DIAGRAM POTEKA

DE」AVNOSTl

NEVARNOST
NASTANKA

NESECE Z NEVARNIMiSNOVMi

NADZOR STAN」 A VODNOGOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE(MOZNOST ONESNAZENJA)

zASerrA TAL rN voDE (PoDTALNTcA)

ZASC!TA ZRAKA

DRUGI
UKREP:
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Prostorski, gradbeni in drugi tehnidni ukrepi se izvajajo takoj po prvih obvestilih o nesredi z

nevarnlllll snovrnl.

Naloge tehnidnega re5evanja ob nesredi z nevarnimi snovmi izvajajo

- gasilska enota Siriega pomena (Poklicna gasilska enota Celje),

- lokalno pristojna prostovoljna gasilska druStva.

Gasilske enote izvajajo:
- prepredevanj e nastank a poiarov in eksplozij,
- gaSenje poLarov in re5evanje ob poZarih in eksplozijah,
- sodelovanje pri prenosu poSkodovanih s kraja nesrede,

- izvajanje intervencije pri prevozu nevarnega blaga,

- prepredevanje nadaljdega iztekanja nevarne snovi,

- odstranj evanj e onesnaZene zemlj ine,

- prestrezanje, prepredevanje Sirjenja iztekajode nevarne snovi na vodah.

Ob nesredi z nevamimi snovmi se na zahtevo vodje intervencije poleg gasilskih enot,

aktivirajo lahko 5e enote za tehnidno re5evanje (ekolo5ki laboratorij ELME, upravljavci
voda.....).

9.1.2 Ga5enje

Ob nivoju 1: zaposleni pridnejo z ga5enjem in reSevanjem z rodnimi gasilniki in hidranti.

Ob nivoju 2 in 3: se obvesti ReCO na tel. ll2 in vodenje prevzanrc vodja intervencije, ki tudi
odreja potrebno opremo in sredstva.
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9.1.3 Evakuacija

DA

Nevamost nesrede

Odlodanje o
evakuaciji

Obve5danje zaposlenih o

evakuaciji

Izvajanje in vodenje evakuacije

Prihod evakuiranih
na kraj namestitev

ter sprejem in oskrba
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Evakuacija je organiziran umik zaposlenih z ogroLenega na varnej5e obmodje in se izvaja

kadar stopnja nevarnosti doseZe 2. nivo (objektna nevarnost), je predviden tudi umik ljudi na

evakuacijsko mesto.

OgroZeni se umikajo na evakuacijsko mesto v smeri proti vetru.

Izpraznitev lokacije v primeru:

. ognja ali dima

Zatetek evakuacije se sproZi z ustno odredbo

V primeru alarma vsi zaposleni (v kolikor jih je v dasu nesrede sludajno vedje Stevilo na

lokaciji) takoj mirno zapustijo lokacijo. Postopek evakuacije je zapisan na izvledku iz
poZamega reda, ki je name5den v objektu.

Odloditev o izpraznitvi celotne zgradbe (evakuacijo) sprejema vodja intervencije.

Zbimo mesto je oznadeno v Prilogi 4 (Polami nadrt - nadrt evakuacijskih mest). Na zbirnem

mestu je odgovoma oseba (skladi5dnik) dolZna preveriti ali so vsi zapustili lokacijo in o tem

porodati vodji intervencij e.

Vmitev evakuiranih ljudi na lokacijo odobri in razglasi vodja intervencije

Evakuacija ogroZenega prebivalstva je v pristojnosti obdine. Ob morebitni evakuaciji
prebivalcev pa stro5ke evakuacije krije podjetje Ekosan d.o.o..

P-4 Evakuacij sko zbirno mesto

9.2 Naloge za5iite, re5evanja in pomoii

9.2.lPwa pomoE in nujna medicinska pomoi

V okviru prve pomod ob nesredi z nevamimi snovmi se izvajajo le najnujnej5i ukrepi za

varovanje zdravja ljudi na prizadetem obmodju. Namen dajanja prve pomodi je, da

poSkodovani lahko dim prej in v kar najboljSem stanju pride do strokovne medicinske pomodi

oziroma zdravljenja.

Nudenje prve pomodi poteka preko NMP, ki je aktivirana preko Il2 oz. jo aktivira vodja
intervencije.
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9.2.2 Za(iita okolja

Med ukrepe zaScite okolja sodijo za5cita tal. vode (podtalnica) in zraka,

Vse zaposlene se enkrat letno seznani z nadrtom zaldite in redevanja, ter potrebnimi ukrepi za

za5dito okolja. Seznanitev z ukrepi izvede poobla5deni delavec zaYZD.

Zaiiita tal in vode:

s skladi5dnih povrsin ni speljanih nobenih iztokov v kanalizacrjo. V primeru razlitja je

pred oljnim lovilcem ventil, ki prepredi dabi razlita tekodina odtekla v kanalizacijo.

manj5a razlitja se sanira z uporabo vpojnih in zadrlevalnih sredstva iz EKO

zabojnikov.

pri vedjih razlitjih se z namenskimi depi blokirakanalizacija. Zblokiranjem meteorne

kanalizacije z namenskim napihljivim depom, se volumenzadrilevalnika poveda.

za sanacijo vedjih razlitij imamo na razpolago lastne drpalke in sesalne kamionske

cisteme.

opremo za ukrepanje v primeru razlitij nevarnih snovi imajo tudi gasilci (Poklicna

gasilska enota Celje).

a

Odgovoren za izvajanje za5dite je:

o nivo 1: skladi5dnik (pretekalec)

o nivo 2: skladi5dnik / pretekalec preda vodenje vodju zunanje intervencije
o nivo 3: vodja zunanje intervencije

v pnmeru pozara:

Zagこita zraka:

a

spro5dale Skodljive pline

v primeru razlitia:

vpojnimi sredstvi

9.2.3 Zal<lanjanje

Postopkov zaklanjanja glede na specifiko pridakovanih dogodkov v skladi5du AERO d.d. ne

nadrtujemo.
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10 0SEBNA IN VZAJEMNA ZASCITA

Osebna in vzajemna zaldita obsega vse ukrepe, ki jih zaposleni in Sir5a javnost pridnejo
izvajati za prepredevanje in ublaZitev posledic nesred z nevamimi snovmi za njihovo zdravje
in Zivljenje ter varnost njihovega imetja takoj oziroma v prvih urah po nesredi.

Za izvajanje nalog osebne in vzajemne zaSdite ob naravnih in drugih nesredah se zaposleni
seznanj aj o na r aznih uspo sablj anj ih.
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1l RAZLAGA POJMOVIN OKRAJSAV

11.1 Pomen pojmov

NEVARNOST (naravna ali druga ustrezna) je danost za katerikoli neugoden pojav, ki je
povezan z mogodo nesredo in lahko povzrodi neugodne udinke.

NEVARNE SNOVI so snovi, ki so strupene, karcinogene, oksidacijske in draZljive,

radioaktivne, kuZne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzrodajo vZig v stiku z drugimi
snovmi

11.2 Razlaga okraj5av

ADR (Accord europ6en relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par Route) evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu

nevarnega blaga

CZ Civilna zaidita
GZ Gasilska zNeza

NMP Nujna medicinska pomod

PGD Prostovoljno gasilsko druStvo

ReCO Regijski center za obveSdanje

RS Republika Slovenija
ZRP Zaidita re5evanje in pomod

ZiR Zaidita in re5evanje

ZU ZaSEitru ukepi

22


