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

Zavezanec:
Branko Gjerkeš s.p. v osebnem stečaju, Pod logom 18, 9224 Turnišče, ki ga zastopa
stečajni upravitelj Sašo Drobnak, Teranep d.o.o., Partizanska cesta 36, 2000 Maribor

Naprava/lokacija:
Bioplinarna v Dobrovniku

Datum pregleda:
4. 12. 2018

OVD št. :
št. 35407-26/2011-47 z dne 11. 3. 2013, spremenjeno z odločbo ARSO št. 35406-53/2015-3
z dne 1. 9. 2015 ter spremenjeno z odločbo št. 35406-70/2015-19 z dne 19. 1. 2017
Usklajenost z OVD:
Zavezanec je zagotavil izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za
zrak in hrup, in zagotovil predpisano analizo digestata, ter skladiščenje odpadkov.
Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak in
meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.
Lastnik in prvi upravljavec naprave je v stečaju od 23. 2. 2015, naprava ne deluje od januarja
2018, zadnji upravljavec ni zagotavljal bioloških procesa in temp. Stečajni upravitelj je ARSO
obvestil o začetku stečajnega postopka, oz. javil spremembe na ARSO in podal vlogo za
spremembo upravljavca na Branko Gjerkeš v osebnem stečaju.
Popis odpadkov na napravi: V rezervoarjih bioplinske naprave se nahaja še nekje 10.000 do
13.000 m3 snovi. V fermentorjih oštevilčenih od 1 do 7 se pretežno nahaja strjena snov na
njihovem dnu, ki sega povprečno med 8 do 15 % volumna vsakega fermentorja. V končnem
zalogovniku 2 se nahaja cca 5.000 m3 digestata, ki je nastal v posledici prevzemanja blata iz
komunalnih čistilnih naprav s strani prejšnjega upravljavca Antares d.o.o. ter premešanja letega za vodo. V končnem zalogovniku 1 se hrani cca. 4.5000 m3 meteorne vode iz zunanjih
površin, ki se je ob deževju prečrpavala v ta zalogovnik in se tam delno premešala z usedlinami
in snovmi, ki so bile tam že prej.
Odpadki in vse ostale snovi na območju bioplinarne so del stečajne mase in bremenijo
bioplinarno kot del poslovne celote, ki se bo v stečaju prodala.

Zaključki/naslednje aktivnosti:
Naslednji redni inšpekcijski pregled bo predviden v skladu s planom inšpektorata.

