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INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH
Sapio plini d.o.o. se v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih
posledic (Uradni list RS, št. 22/16) uvršča med obrat manjšega tveganja za okolje zaradi nesreč
z nevarnimi kemikalijami. Po določilih Uredbe se podjetje uvršča med obrat manjšega tveganja
zaradi skupne količine oksidativnih in vnetljivih plinov na lokaciji.
Podatki o upravljalcu obrata
Ime in sedež: SAPIO PLINI d.o.o., Bukovžlak 107, 3000 Celje
Lokacija obrata: SAPIO PLINI d.o.o., Bukovžlak 107, 3000 Celje
Odgovorna oseba: Egon Prijon, direktor
Telefon: 03 620 2 403; Faks: 03 781 00 53; e-pošta: info@sapio.si
Opredelitev odgovornih oseb za informacijo o varnostnih ukrepih
Informacijo o varnostnih ukrepih daje tehnični vodja obrata g. Ivan Brinovšek, tel.: 03 620
2403m e-pošta: i.brinovsek@sapio.si.
Informacija o okoljevarstvenem dovoljenju
Podjetje Sapio plini d.o.o. ne deluje kot obrat manjšega tveganja (skrbimo, da so količine
nevarnih snovi manjše od pragov za obrat manjšega tveganja) in zato tudi ni pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje. Glede na plan razvoja se v prihodnosti pričakuje večje količine in
obratovanje podjetja kot obrat manjšega tveganja. Za obrat manjšega tveganja za okolje zato
poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.
Ostalih okoljevarstvenih dovoljenj podjetje za svoje delovanje ne potrebuje.
Dejavnost družbe
Glavna dejavnost podjetja je polnjenje, skladiščenje in distribucija jeklenk in snopov s
tehničnimi plini (medicinski kisik, tehnični kisik, dušik, ogljikov dioksid, argon, mešanica argona
in ogljikovega dioksida) ter distribucija medicinskega kisika v premičnih tlačnih posodah. Vodik
in njegove mešanice ter acetilen se ne polnijo na tej lokaciji, poteka le distribucija in
skladiščenje jeklenk. Poleg navedenih plinov, Sapio zaradi kompletiranja palete prodajnega
programa prodaja tudi jeklenke propan-butana.
Podatki o nevarnih snoveh, ki lahko povzročijo večjo nesrečo
Nevarna kemikalija, ki predstavlja tveganje večjih nesreč je KISIK:

Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
Splošni podatki o nevarnosti za nastanek večje nesreče
V primeru izrednega dogodka izpusta kisika se lokalna atmosfera obogati s kisikom, kar lahko
ob prisotnosti gorljivih snovi privede do vžiga. Obenem je tekoči kisik izjemno hladen in lahko
osebam v neposredni bližini povzroči omrzline. Na podlagi izdelanih scenarijev takšne nesreče
smo ugotovili, da je vplivno območje omejeno na obrat in najbližje objekte v okolici.

Obveščanje javnosti v okolici podjetja ob večji nesreči
V primeru izpusta kisika se alarmira okoliško javnost na vplivnem območju. Informacije in
navodila o ravnanju se posreduje osebno in preko javnih občil (lokalni radio). Obveščanje
javnosti je v pristojnosti direktorja podjetja oz. pooblaščene osebe s strani direktorja podjetja.
Alarmiranje bo potekalo preko regijskega centra za obveščanje.
Napotki za ustrezno ukrepanje in vedenje ob večji nesreči
Ob večji nesreči se napotki za ustrezno ukrepanje izvedejo v skladu z občinskim načrtom
zaščite in reševanja. Ta načrt podrobneje operativno opredeljuje način in sredstva za
opozarjanje in evakuacijo ogroženih oseb.
Podjetje Sapio plini d.o.o. ima postopek ukrepanja določen v zasnovi zmanjšanja tveganja za
okolje in v izvlečku požarnega reda. S postopkom so seznanjeni vsi zaposleni.
Ukrepi, ki se izvajajo v podjetju za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih
posledic
Za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic imamo vzpostavljen sistem
obvladovanja varnosti, s katerim:

Smo sprejeli politiko varnosti, jo dokumentirali in z njo seznanili zaposlene, zunanje
izvajalce, na voljo pa je tudi javnosti.

Zagotavljamo postopke za redno ocenjevanje skladnosti obratovanja s postavljeno
politiko varnosti, ki jo izvajamo, periodično pregledujemo in po potrebi spreminjamo.

Sistematično prepoznavamo tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi, ocenjujemo
njihovo verjetnost in možne škodljive posledice.

Skrbimo za izvajanje preventivnih ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje tveganja za
nesreče pri rednem obratovanju in pri uvajanju sprememb v posameznih procesih, pri
skladiščenju in transportu nevarnih snovi in njihovo dosledno upoštevanje pri obratovanju.

Nadzorujemo upoštevanje sprejetih varnostnih ukrepov in izvajamo njihovo
preverjanje pri rednem obratovanju ter uvajamo korektivne ukrepe v primeru odstopanja od
predpisanih postopkov.

Evidentiramo in analiziramo situacije in dogodke, ki bi lahko privedli do večje nesreče z
nevarnimi kemikalijami in izvajamo ustrezne preventivne ukrepe.

Seznanjamo in usposabljamo zaposlene ter zunanje izvajalce z nevarnostmi za nesreče
in ukrepi za preprečevanje večjih nesreč.

Lokalno skupnost pravočasno in na ustrezen način obveščamo o stanju varstva pred
nesrečami.

Izvajamo sistematično in načrtno ocenjevanje, pregledovanje in noveliranje tega
dokumenta in celotnega sistema obvladovanja varnosti.
Zavezujemo se, da z ustreznimi sredstvi, organizacijo in sistemom vodenja zagotavljamo
visoko stopnjo varstva pred večjimi nesrečami.

Načrt, v katerem so opredeljeni ukrepi v primeru večje nesreče
Ob večji nesreči se napotki za ustrezno ukrepanje izvedejo v skladu z občinskim načrtom
zaščite in reševanja. Ta načrt podrobneje operativno opredeljuje način in sredstva za
opozarjanje in evakuacijo ogroženih oseb.
V tem smislu Sapio plini d.o.o. prosi, da v primeru alarma vse opozorjene osebe na ogroženem
območju takoj in v celoti upoštevajo navodila in zahteve pristojnih občinskih služb za zaščito
in reševanje.
Podrobnejši podatki o varnostnih ukrepih, ki jih lahko dobijo zainteresirani posamezniki
Podrobnejši podatki o varnostnih ukrepih so na razpolago na sedežu podjetja, Sapio plini
d.o.o., Bukovžlak 107, 3000 Celje
Odgovorna oseba za informacije o varnostnih ukrepih

Tehnični vodja podjetja

Telefon: 03 620 2403, e-pošta: i.brinovsek@sapio.si

Celje, nov 2016

