
 
 

 

INFORMACIJA ZA JAVNOST  
za obrat 

SND Lendava 2 (Eko-Nafta)  
 
Na osnovi določil 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih 
posledic (Ur.l.RS, št. 22/16, v nadaljevanju Uredba) družba Eko-Nafta d.o.o., Lendava, podaja 
informacijo za javnost za obrat SND Lendava 2 (Eko-Nafta): 
 
 
1. Podjetje in naslov upravljavca ter ime in naslov obrata 
  
 Upravljavec:  
 Eko-Nafta d.o.o., Trimlini 65A, 9220 Lendava 
 
 Ime in naslov obrata: 

SND Lendava 2 (Eko-Nafta), Trimlini 1E, 9220 Lendava  
 
Odgovorna oseba za informacijo o varnostnih ukrepih: 

Judita Car, pomočnica direktorice 
  

 
2. Informacija o prijavi obrata, o izdelani zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje in 

izdanem okoljevarstvenem dovoljenju 
 

Skladno z določili Uredbe je SND Lendava 2 (Eko-Nafta) (v nadaljevanju: obrat) 
razvrščeno med obrate manjšega tveganja za okolje.  

 
  Eko-Nafta d.o.o., Trimlini 65A, 9220 Lendava, je kot upravljavec obrata za obrat SND 

Lendava 2 (Eko-Nafta) pridobil okoljevarstveno dovoljenje s št. 35415-1/2010-7 z dne 27. 
5. 2015. 

 
 V postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja so bili izvedeni vsi postopki in 

izdelani vsi dokumenti, ki jih kot osnovo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 
Zakona o varstvu okolja in Uredbe, presoja Agencija RS za okolje. Izvedeni so bili 
naslednji postopki in izdelani naslednji dokumenti: 
� prijava obrata, 
� izpolnjena vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, 
� Zasnova preprečevanja večjih nesreč, februar 2010, revizija februar 2015, 
� Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje, februar 2010, revizija februar 2015. 

 
 

3. Opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu 
 
Osnovna dejavnost obrata je skladiščenje naftnih derivatov za Zavod RS za blagovne 
rezerve. Poleg skladiščenja naftnih derivatov se v obratu občasno izvaja tudi pretakanje 
naftnih derivatov iz rezervoarjev v avtocisterne in obratno.  
 

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

V obratu se skladišči ena nevarna snov, in sicer dizelsko gorivo. 
 



 
 
Dizelsko gorivo je zmes ogljikovodikov (večinoma alifaskih približno od C10 naprej) 
oziroma destilacijska frakcija nafte z ustrezno nizko vsebnostjo parafina (trdni 
ogljikovodik). Je tekočina rumene barve pri sobni temperaturi, značilnega vonja, vreliščem 
med približno 160  in 385 °C, gostota je med 0,82 in 0,86 kg/l, z vodo se praktično ne 
meša. Plamenišče je nad 55 °C, torej gre za slabše vnetljivo gorljivo snov. Hlapi so težji 
od zraka. 

Označevanje navedene nevarne snovi v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP) 

    

 

 

 

 

  

 
Podrobnejše informacije o nevarni snovi so dostopne v Varnostnem listu snovi, ki je javno 
dostopen.  

 
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 

 
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje zaposlenih, industrije, upravljavcev 
infrastrukturnih objektov ter javnosti je razdeljeno med SND Lendava 2 (Eko-Nafta), 
RECO in občino Lendava. 
 
Vsak dogodek, ki odstopa od običajnega obratovanja, se nemudoma sporoči poklicni 
industrijski gasilski enoti PIGE, ki je pristojna za intervencijo ob večjih nesrečah ter nato 
še pomočnici direktorice in direktorici. 
 
V primeru razlitja oseba, ki je opazila razlitje, obvesti poklicno industrijsko gasilsko enoto 
(PIGE) ter strojne vzdrževalce, zatem pa pomočnico direktorice in direktorico. V obratu v 
primeru požara oseba, ki je požar opazila, nemudoma preko ročnega javljalnika požara, 
ki je nameščen na pretakališču ali po telefonu obvesti poklicno industrijsko gasilsko enoto 
(PIGE), zatem pa pomočnico direktorice in direktorico. V primeru, da SND Lendava 2 
(Eko-Nafta) razglasi večjo nesrečo, o tem obvesti vodjo izmen sosednjih obratov:  

� Nafte Petrochem d.o.o. (v stečaju),  
� Petrol d.d., PE Skladišče goriv Lendava,  
� Rezervoarji, skladiščenje metanola d.o.o.,  
� Metanol, proizvodnja metanola d.o.o.,  
� Trameta, podjetje za trženje energije in storitve d.o.o.. 

 
 
Obveščanje javnosti o večji nesreči je pristojnost direktorice obrata. 

 
 
6. Datum zadnjega inšpekcijskega nadzora v obratu in informacija o tem, kje je 

mogoče dobiti podrobnejše podatke o inšpekcijskem nadzoru in načrtu nadzora 
obratov 

 
Zadnji inšpekcijski nadzor v obratu je bil izveden 06.11.2015. Podrobnejše podatke o 
inšpekcijskem nadzoru je možno pridobiti na Ministrstvu za okolje in prostor (Inšpekcija za 
okolje in naravo). 



 
 

7.  Podatki o sosednjih obratih s katerimi so možni verižni učinki  
 

V neposredni bližini našega obrata se nahaja obrat večjega vira tveganja, ki je v 
upravljanju družbe Petrol d.d. iz Ljubljane, in sicer gre za Skladišče naftnih derivatov 
Lendava. S tem obratom smo izmenjali potrebne informacije za preprečevanje verižnih 
učinkov večjih nesreč. 
 

 
8.  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 SND 
Lendava 2 (Eko-Nafta) zagotavljamo preko sledečih kontaktov: 
 
Eko-Nafta d.o.o., pomočnica direktorice: 
Judita Car, e-pošta: judita.car@eko-nafta.si    

 
 
 
 
 
 
                              
Lendava, maj 2018, verzija 1 
 
 
 
                                                                                                                Eko-Nafta d.o.o. 
                                                                                                        Verena Zidar, direktorica 


