
  

 

 
INFORMACIJA ZA JAVNOST  

O OBRATU MANJŠEGA TVEGANJA ZA OKOLJE 
EKO-NAFTA d.o.o., LENDAVA 

 
Na osnovi določil 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic 
Uradni list RS, št. 22/16 (v nadaljevanju Uredba), družba Eko-Nafta d.o.o. podaja informacijo za 
javnost o obratu skladišče goriv Eko-Nafta d.o.o., Lendava. 
 

1. Firma in naslov upravljalca obrata ter ime in naslov obrata 
 
Upravljalec:  Eko-Nafta d.o.o., Trimlini 65a, 9220 Lendava 
 
Obrat:  Eko-Nafta d.o.o. Lendava, Skladišče goriv Lendava, Trimlini 1e,  
  9220 Lendava 
 

2. Potrditev, da se za obrat uporablja 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 

 
Skladno z merili uredbe je obrat Eko-Nafta d.o.o., Lendava, Skladišče goriv Lendava razvrščen med 
obrate manjšega tveganja za okolje.  
 
Eko-Nafta d.o.o. je kot upravljalec obrata pridobil okoljevarstveno dovoljenje, ki je bilo izdano 
27.5.2015, pod oznako 35415-1/2010-7. 
 
Med postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih kot 
osnovo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi Zakona o varstvu okolja in Uredbe, presoja 
Agencija RS za okolje. Med izpolnjene pogoje sodijo: 

- Ustrezna prijava obrata, 
- Ustrezno izpolnjena vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja z 
- Zasnovo zmanjšanega tveganja za okolje za obrat Eko-Nafta d.o.o., Lendava, 25.2.2015 

 
3. Opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu 

 
V obratu se lahko skladiščijo srednji naftni derivati takoimenovana plinska olja (dizelsko gorivo in 
ekstra lahko kurilno olje). Skladišče obsega dva rezervoarja z oznako R-1 in R-2, zgrajena leta 2010 po 
najsodobnejši tehnologiji (vsak rezervoar s prostornino 10.000 m3) in sedem rezervoarjev DR-polja 
(DR1-DR7), ki imajo skupno prostornino 5.650 m3. Skupna kapaciteta skladiščenja je do 22.055 ton 
srednjih naftnih derivatov. V rezervoarjih R-1 in R-2 je skladiščeno dizelsko gorivo za Zavod RS za 
blagovne rezerve. Rezervoarji DR-polja so od leta 2015 prazni.  
 
V obratu se izvajajo sledeča opravila: 
 

- dovoz naftnih derivatov z avtocisternami in njihovo praznjenje na avtopretakališču v 
rezervoarje (Frekvenca je na pet let po posameznem rezervoarju.); 

- skladiščenje naftnih derivatov v rezervoarjih (Čas skladiščenja je pet let, potem se naftni 
derivati zamenjajo.) 

- odprema naftnih derivatov z avtocisternami – polnjenje avtocistern na avtopretakališču iz 
rezervoarjev; 

- prečrpavanje naftnih derivatov med posameznimi rezervoarji (izvaja se po potrebi, vendar zelo 
redko). 

 
 



  

 

 
4. Podatki o nevarnih snoveh v obratu, ki bi lahko povzročile nesrečo 

 
V obratu se skladišči dizelsko gorivo. Dizelsko gorivo je bistra svetla tekočina, običajno v odtenkih 
rumenkaste barve in pri sobni temperaturi značilnega vonja. Osnovni namen uporabe je uporaba za 
pogon motornih vozil. Glede na fizikalno kemijske lastnosti spada med srednje destilate, z okvirnim 
vreliščem med 160 °C in 360 °C, tipična gostota je 0,83 kg/L, v vodi je netopen. Plamenišče 
dizelskega goriva je nad 55 °C , uvrščamo ga med vnetljive snovi. Ob izpostavljenosti je dražilen 
(pljuča, oči, koža), zdravju škodljiv in okolju nevaren. Hlapi so težji od zraka.  
 
Označevanje navedene nevarne snovi v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP) 
 

                             

 

 

5. Splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive 
posledice nesreče, informacije o pravilnem ravnanju in informacije o mestu, kjer 
so informacije dostopne v elektronski obliki 

 
Obveščanje in alarmiranje zaposlenih, okoliških podjetij, prebivalcev in splošne javnosti ob večjih 
nesrečah je opredeljeno z dokumentom Zasnova preprečevanja večjih nesreč – Izvajanje 
preprečevanja večjih nesreč in ga zagotavljajo Poklicna industrijska gasilka enota družbe Nafta-
Varovanje in požarna varnost d.o.o. z zagotavljanjem nepretrganega delovanja gasilske službe in 
zunanji pogodbeni izvajalci službe varovanja, Regijski center za obveščanje (ReCO) in Občina Lendava. 
Opazovanje razvoja dogodkov, splošnega stanja na lokaciji in predvsem zasledovanje ogrožanja drugih 
delov obrata (sosednji rezervoarji) izvaja vodja intervencije, ki odloča tudi o dodatnih ukrepih v zvezi z 
ravnanjem zaposlenih in prebivalstva.  
 
V primeru zaznave, obvestila ali alarmiranja o nesreči na obratu, je potrebo zapreti vsa okna in vrata, 
se zadrževati v zaprtem prostoru in spremljati sredstva javnega obveščanja. Zaprte prostore se lahko 
zapusti šele po tem, ko je sprožen alarm za konec nevarnosti.  
 

6. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem ukrepov za preprečevanje večjih nesreč in 
zmanjševanja njihovih posledic za obrat manjšega tveganja za okolje Eko-Nafta d.o.o., Lendava, 
zagotavljamo preko sledečih kontaktov: 
 
Eko-Nafta d.o.o., pomočnica direktorja 
Judita Car, e-pošta: judita.car@eko-nafta.si 
 
 
 
Lendava, marec 2017 
   
             Eko-Nafta d.o.o. 
         Verena Zidar, direktorica 
 
 
 


