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Sporočilo za javnost – lokalno prebivalstvo
Požar v podjetju Belinka Perkemija v Šentjakobu brez posledic za zdravje ljudi in
okolje
Ljubljana, 13. maj 2022 – V ponedeljek, 9. maja, je zagorelo v proizvodnji podjetja Belinka
Perkemija na Zasavski cesti 95 v Šentjakobu v Ljubljani. Požar je zajel stolp, v katerem poteka
pralna linija. Pogašen je bil v manj kot 30 minutah, brez poškodb med zaposlenimi in brez
posledic za okolje.
V podjetju Belinka Perkemija v Šentjakobu je v enem izmed stolpov, v katerem poteka linija za pranje
topil, v proizvodnji vodikovega peroksida, prišlo do poškodbe, ki je povzročila vzbuh topil in razvil se je
požar. V času dogodka v proizvodnji ni bilo prisotnih zaposlenih.
Organi za zaščito in reševanje so bili nemudoma informirani o nesreči, odgovorne službe podjetja pa so
pričele izvajati preventivne ukrepe za omejevanje in širjenje požara. Zunanji in notranji gasilci so
učinkovito ukrepali ter požar pogasili v manj kot 30 minutah. Požarno območje je ohlajeno, popožarne
vode pa so zajete v obstoječih zadrževalnikih, kar pomeni, da ni prišlo do razlitja okolju nevarnih snovi.
Pri gašenju so sodelovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljna gasilska društva Gasilske
zveze Ljubljana sektor sever.
V nesreči zaposleni niso bili poškodovani, procesi v proizvodnji so obvladani. V podjetju ne zaznavamo
škode in posledic za ljudi in okolje. Proizvodnja v je začasno prekinjena.
Podrobnejša analiza dogodka še poteka, vzrok dogodka pa v tem trenutku še ni znan. Materialno škodo
v podjetju še ocenjujemo.
V podjetju Belinka Perkemija razumemo zaskrbljenost lokalnega prebivalstva glede morebitnih vplivov
posledic dogodka na okolje in zdravje ljudi. Smo v redni komunikaciji s predstavniki lokalnih skupnosti in
smo na voljo za kakršnakoli vprašanja in pojasnila. Na pogovor smo povabili predstavnike lokalnih
skupnosti. V nadaljevanju odgovarjamo na najbolj pogosto zastavljena vprašanja.
Neprijeten vonj je posledica koži in dihalom nenevarnih naftnih topil, ki se uporabljajo v proizvodnem
procesu in so bila po postopku gašenja zajeta v bazenu popožarnih voda. Bazen lahko le kontrolirano
praznimo (po predhodnem dogovoru z inšpektoratom RS za okolje in prostor), kar je razlog da je vonj
nekaj dni po požaru v okolici še vedno zaznaven. Inšpekcijski službi smo najavili postopek ter pričetek
praznjenja bazena za 12. maj. Ločene odpadne vode se v postopku odvajajo preko centralne čistilne
naprave Zalog, posneta organska topila pa se odstranijo na zakonsko predpisan način preko
pooblaščenega izvajalca.
Naravni pojavi (megla, dež in predvsem veter) lahko vplivajo na samo itenziteto vonja v okolici, nimajo
pa vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Belinka Perkemija, d.o.o.
Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T +386 1 588 62 99 • F +386 1 588 63 03 • perkemija@belinka.si
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl.: 11227600 • Osnovni kapital: 6.200.631,00 EUR • Matična številka: 5487838000 •
ID za DDV: SI69994021
Entry in the Ljubljana Court Register, Entry No.: 11227600 • Share capital: 6.200.631,00 EUR • registration numb. 5487838000 •
Tax No.: VAT SI69994021

www.belinka-perkemija.com

Pri gašenju organskih snovi gasilske službe uporabljajo biorazgradljiva penila, saj zgolj z vodo
omenjenih snovi ni možno gasiti. Penila se v postopku škropljenja večinoma zajamejo v lovilni skledi.
Ker pa gašenje v začetni fazi ni bilo lokalizirano zgolj na mesto požara, je del biorazgradljivih penil
iztekel tudi v potok. V sam potok smo že v času gašenja namestili bariere za preprečevanje iztoka
morebitnih nevarnih snovi ter hkrati zaprli vse iztoke iz podjetja.
Med samim požarom je prišlo do nepopolnega izgorevanja, močnega dima ter posledično močnega
vizualnega učinka, vendar brez posledic za zdravje ljudi in okolje.
Analiza Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) Inštituta Jožef Stefan ni zaznala onesnaženja
zraka in vodotoka. Dogodek nima negativnih posledic na obdelovalne površine in pridelke lokalne
skupnosti.
Podjetje Belinka Perkemija je v fazi odprave posledic nesreče ter rednega remonta. S konstantnim
monitoringom ves čas spremljamo morebitne vplive dogodka na zdravje ljudi in okolje. Postopke bomo
intenzivneje vodili do zaključka remonta konec meseca.
Okoliškim prebivalcem se zahvaljujemo za razumevanje in ostajamo na voljo za vsa dodatna vprašanja.
Na tem mestu se želimo zahvaliti tudi vsem gasilskim službam za hitro in učinkovito ukrepanje.
O novih dejstvih bomo medije in lokalno skupnost obvestili po zaključku preiskave o vzroku nesreče, ki
še poteka.

Dodatne informacije: Darko Horvat, vodja HSE, 041 848 179, darko.horvat@belinka.si
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