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POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo 65, 1230 Domžale

Naprava / lokacija: Obrat Color, Škofjeloška cesta 50, 1215 Medvode

Datum pregleda: 3. 9. 2018

OVD št.: 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, spremenjeno z odločbama št. 35409231/2010-4 z dne 14. 2. 2011 in 35406-67/2014-14 z dne 29. 2. 2016
Usklajenost z OVD:
NE. Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v
okoljevarstvenem dovoljenju (emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, emisije hrupa,
ravnanje z odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih rezervoarjih in
drugi pogoji). Merilni mesti na izpustih v zrak Z9 in Z11 ne ustrezata standardu SIST EN 15259
(pred MM ni možno zaradi utesnjenosti zagotoviti 5 dh ravnega dela odvoda), vendar izvajalec
monitoringa s povečanjem števila mernih točk izvede neoporečne meritve. Vezi navedenega bo
zavezanec podal vlogo za spremembo OVD. Lovilna jama vodena pod zap. št. 5 iz Priloge 3 cit.
OVD (pred vzdrževalno delavnico) je ukinjena, saj ni več potrebe po omenjeni lovilni jami, ravno
tako jame pod zap. št. 10, 11, 12 in 13 niso v funkciji – izvedena je prevezava iz zadrževalnih
jaškov na nov lovilni bazen z zap. št. 19. Vezi navedenih sprememb bo zavezanec podal vlogo
za spremembo OVD.
Zaključki / naslednje aktivnosti:
Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na citirani lokaciji ne
obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Z odpadki ravna skladno z
zahtevami OVD. Z nevarnimi tekočinami v nepremičnih skladiščnih posodah ravna skladno z
zahtevami iz OVD. Pregledi nepremičnih skladiščnih posod (med obratovanjem in izpraznjene)
se izvajajo redno, skladiščne posode so ustrezno opremljene z napravami za varno
obratovanje. Naslednji pregled bo predvidoma izveden najkasneje v treh letih.

