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INFORMACIJA ZA JAVNOST V PRIMERU NESREČE Z NEVARNO SNOVJO
V OBČINI RAČE - FRAM
Občina Rače - Fram na podlagi 10. odstavka 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in
zmanjšanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16) ter 3. točke II. dela priloge 4 te uredbe izdaja
informacije iz Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v občini Rače - Fram.
Občina Rače - Fram ima izdelan Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo, verzija 3.0,
št. dokumenta 842/1-2011 ki je usklajen z veljavno zakonodajo. Načrt je odobril Štab Civilne zaščite
Občine Rače - Fram, sprejel ga je župan Občine Rače - Fram.
1. Nesreča z nevarnimi snovmi
Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in dražljive,
radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z nevarnimi snovmi.
Nesreče z nevarnimi snovmi lahko nastanejo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo, pretovarjajo ali skladiščijo nevarne snovi,
nafto in njihove derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali opravljajo s sredstvi za delo,
ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče. Do nesreče z nevarnimi snovmi lahko pride tudi v
železniškem in cestnem prometu v primeru okvare na prevoznih rezervoarjih oziroma v primeru
prometne nesreče. Če nevarne snovi nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo življenje ali zdravje
ljudi in živali, povzročajo uničenje ali škodo na premoženju ter škodljivo vplivajo na okolje. Ob nesreči
z nevarnimi snovmi lahko pride do požara, eksplozije (posledica je lahko tudi porušitev objektov),
onesnaženja ozračja, vodotokov, podtalnice, zemlje ter do zastrupitve ljudi, živali in drugih posledic.
1.1 Obrati večjega tveganja
V občini Rače - Fram skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic
(Ur. l. RS, št. 22/16) predstavljata večje tveganje za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi
podjetji Petrol d.d. in Albaugh TKI d.o.o, ki imata skladno z zgoraj omenjeno uredbo pridobljeno tudi
okoljevarstveno dovoljenje. V podjetju izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečevanje in omejevanje
učinkov večjih nesreč na ljudi in okolje.
Več informacij o dejavnosti podjetja in možnih scenarijih nesreč ter informacije o varnostnih ukrepih
najdete na spletni strani podjetij Petrol d.d. in Albaugh TKI d.o.o..
1.2 Nesreča manjšega obsega
Nesrečo manjšega obsega v občini Rače - Fram praviloma obvladujejo redne reševalne službe na
območju posameznih podjetij tudi njihove interne enote. Po nastanku nesreče sledi ocena stanja na
terenu, obveščanje pristojnih organov o razmerah, vzpostavitev stanja pripravljenosti za ukrepanje,
aktiviranje sil za zaščito, reševanje in nadaljnje spremljanje in prilagajanje dejavnosti razvoju
dogodkov. Ljudem in naravnemu okolju v tem primeru ne grozi večja nevarnost.
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1.3 Nesreča večjega obsega
Za nadzor in obvladovanje takšne nesreče je nujno potrebno uporabiti dodatne posebne sile in
sredstva. Izvede se obveščanje pristojnih organov, ocena razmer, določitev zaščitnih ukrepov in
izvajanje zaščite in reševanja. Sledi aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje, posredovanje
informacij javnosti, spremljanje situacije in prilagajanje dejavnosti razvoju dogodkov. Na koncu se
sestavi še poročilo o intervenciji, pripravi se končna ocena intervencije, ter opravi analiza izvedenih
aktivnosti vseh sodelujočih v intervenciji.
2. Obveščanje o nesreči v občini Rače - Fram
Vsak, ki opazi, da je prišlo do nesreče z nevarnimi snovmi, je o tem dolžan čim prej obvestiti Regijski
center za obveščanje na številko 112. Prva informacija, ki jo prijavitelj posreduje na številko 112,
načeloma vsebuje lokacijo nesreče, čim natančnejši opis vrste nevarne snovi (če jo poznamo), obseg
nesreče ter možne posledice nesreče za reševalce ter okoliške prebivalce. Regijski center za
obveščanje nato aktivira pristojne reševalne službe in obvesti pristojne organe v občini Rače - Fram.
Za obveščanje prebivalcev o stanju na območju nesreče je pristojna Občina Rače - Fram, ki preko
medijev (Radio Maribor, Radio City ter spletne strani občine – www.Rače - Fram.si) prebivalce
obvešča o razmerah na prizadetem območju in o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. V
nujnih primerih se na nesrečo lahko opozarja tudi s sirenami javnega alarmiranja z alarmnim znakom
za neposredno nevarnost oziroma znakom opozorilo na nevarnost. Po proženju sirene pričakujte
dodatna obvestila preko zgoraj navedenih medijev. Preko siren javnega alarmiranja lahko prebivalci
pričakujejo tudi krajša govorna navodila za osebno zaščito. Na območju nesreče občani upoštevajte
navodila reševalnih služb.
V primeru večje in dolgotrajnejše nesreče bo Občina Rače - Fram objavila posebno telefonsko
številko, na kateri bo možno dobiti dodatne informacije.
3. Ravnanje ljudi v primeru nesreče z nevarnimi snovmi:











upoštevajte zaščitne ukrepe, ki so predvideni ob nesreči z neko nevarno snovjo;
ne dotikajte se nevarne snovi in ne hodite po njej;
ne dotikajte se predmetov, ki so bili v stiku z nevarno snovjo;
v bližini kraja nesreče ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja;
če je treba, pojdite v zaprt prostor, zaprite okna in vrata, izključite ventilacijo;
če je treba, se evakuirajte;
prenehajte uporabljati delovne stroje, naprave in motorje na notranje izgorevanje;
prenehajte uporabljati iskreče orodje ali druge vire vžiga;
spremljajte navodila, ki jih objavijo mediji;
upoštevajte navodila pristojnih služb na terenu.
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