INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH DRUŽBE TALUM d.d.
V skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, 22/2016 priloga 4) je družba
Talum d.d., izdelala in potrdila naslednjo informacijo za javnost o varnostnih ukrepih za preprečitev večjih nesreč in zmanjšanje
njihovih posledic (www.talum.si). Upravljavec obrata je družba Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška 10, 2325 Kidričevo, ki je pridobila
okoljevarstveno dovoljenje za obrat večjega tveganja (zadnja sprememba z dne 18.8.2016) pri MOP, ARSO. Odgovorna oseba za
informacije o varnostnih ukrepih je član Uprave za proizvodnjo in razvoj.
Najsodobnejše tehnološke rešitve so izvedene v obratih in drugih tehnološko povezanih napravah za proizvodnjo anod in primarnega
aluminija v elektrolizi C, livarnah za litje Al proizvodov ter napravah za proizvodnjo rondelic in ulitkov s pripadajočimi skladiščnimi
prostori.
Za nemoteno proizvodnjo primarnega aluminija se uporabljajo tudi nevarne snovi in zmesi – po količini in vrsti –, ki so v Uredbi
v tabeli 1 razvrščene pod imenovane nevarne snovi, tj. utekočinjeni naftni plin (propan), ki je zelo lahko vnetljiv plin pod tlakom.
Acetilen v jeklenkah pod tlakom je vnetljiv plin. Kisik pod tlakom in ohlajen je oksidativni plin. Specialna vnetljiva olja, maziva,
razredčila in druge organske kemikalije so vnetljive tekočine na skladišču goriv in maziv. Zemeljski plin pod tlakom v plinovodnem
omrežju je vnetljiv plin. Če upoštevamo tabelo 2 navedene Uredbe in nevarne lastnosti, se v tehnoloških procesih uporabljajo še
naslednje kemikalije: kriolitna kopel, ki je nevarna za vodno okolje in strupena pri vdihovanju, katranska smola ki je mutagena,
rakotvorna, strupena za razmnoževanje ter nevarna za vodno okolje. Plinska olja, vključno z dizelskim gorivom in mešanicami
plinskega olja so vnetljive tekočine, strupene pri vdihovanju. V obratu je dovoljeno skladiščenje odpadnega prahu, ki vsebuje dioksine
in furane. Upoštevani so možni verižni učinki nastanka večjih nesreč z drugimi podjetji na lokaciji Taluma.
Glede na Varnostno poročilo je tveganje za nastanek večje nesreče za izpust in eksplozijo utekočinjenega naftnega plina (propana)
ocenjeno kot zelo malo verjetno, pri čemer je resnost posledic ocenjena kot zelo resno v vplivnem radiju 738 m, pri čemer ni ogrožen
noben stanovanjski objekt v občini Kidričevo. Vse druge ocene tveganja pri ravnanju z navedenimi nevarnimi snovmi opredeljujejo
obvladovanje večjih nesreč znotraj obrata.
V primeru izrednih dogodkov ali večje nesreče prejme začetno obvestilo na interno tel. št. 333 dežurni gasilec v VargasAl, d. o. o.,
ki o tem obvesti Republiški center za obveščanje in alarmiranje (RECO) Ptuj na tel. št. 112 ter vodjo požarne varnosti v podjetju
VargasAl, d. o. o. Pri tem se aktivirata prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Talum Kidričevo in policija. Glede na obseg in vrsto nesreče
se po potrebi vključijo tudi druga PGD (Ptuj, Hajdina, Lovrenc, Apače, Jablane, Šikole) in Javni zavod zdravstveni dom Ptuj. Alarmira se
neposredna okolica dogodka znotraj lokacije Taluma, širšo okolico pa alarmira lokalna radijska postaja. Prvo obvestilo o vrsti dogodka
in možnem obsegu posledic za ljudi, premoženje in okolje sporoči lokalna radijska postaja, sledijo eventualna vmesna obvestila za
ukrepanje in ravnanje ob nesreči ter zaključno obvestilo o prenehanju nevarnosti. O večji nesreči obvešča javnost predsednik Uprave
družbe Talum, d. d.
Z izdelanim Varnostnim poročilom in Načrtom zaščite in reševanja, potrjuje in v praksi izkazuje, da ima ustrezno vzpostavljen sistem
obvladovanja varnosti z izdelano zasnovo preprečevanja večjih nesreč (Politika skupine Talum) v skladu z integriranim sistemom
vodenja za ravnanje z okoljem ISO 14001 ter sistemom za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001, pri čemer izvaja vse ukrepe za
preprečitev večjih nesreč in zmanjšanje njihovih posledic. Talum d.d. v sodelovanju s službami koncerna aktivno sodeluje z Javnim
zavodom zdravstveni dom Ptuj in drugimi službami (policija, prostovoljna gasilska društva, civilna zaščita) pri praktičnih vajah,
usposabljanjih in drugih priložnostih.
Izdelan Načrt zaščite in reševanja družbe Talum, d. d., je tudi osnova za Načrt zaščite in reševanja občine Kidričevo. Prebivalci občine
Kidričevo si o tem lahko pridobijo ustrezne informacije pri svetovalcu za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Kidričevo, ob
večji nesreči pa morajo upoštevati navodila in zahteve reševalnih služb.
Podrobnejši podatki o varnostnih ukrepih glede varnosti in zdravja pri delu so na voljo pri skrbnikih za ravnanje z okoljem ter varnost
in zdravje pri delu (Talum d.d./Sistemi upravljanja), podatki s področja fizično-tehničnega varovanja in požarnega varstva pri podjetju
Vargas-Al, d. o. o., podatki s področja varstva okolja pa pri pooblaščencu za varstvo okolja.
V Kidričevem, marec 2017
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