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

 
 
 

Zavezanec: 
HIDRIA d.o.o., Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 
Naprava / lokacija:  
naprava za taljenje aluminija s talilno zmogljivostjo 88,5 ton na dan 
lokacija naprave: Ulica Istrskega odreda 3, 6000 Koper 
Datum pregleda:  
25.10.2018 

OVD št.:  
35407-119/2006-16 z dne 19.2.2009, spremenjeno z odločbo št. 35406-70/2017-10 z dne 
17.1.2018 

Usklajenost z OVD: 
Hidria d.o.o. je upravljalec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, in sicer 
naprave za taljenje aluminija s talilno zmogljivostjo 88,8 ton na dan ter s to napravo neposredno 
tehnično povezanih tehnoloških enot mehanske obdelave.  
Za vložek v peči se uporablja pripravljene zlitine v obliki ingotov in čist krožni material. V 
tehnoloških postopkih proizvodnje se uporablja voda odvzeta iz javnega vodovoda, za katero je 
pridobljeno vodno dovoljenje. V letu 2017 je bila odvzeta večja količina vode; predvsem zaradi 
puščanja vodovodnega omrežja, ki je bilo sanirano aprila 2018. Odpadni plini se zajemajo na 
viru in odvajajo v okolje. Odpadni plini peskanja se čistijo na filtrih, za katere je sprejet poslovnik 
in se vodi obratovalni dnevnik. Mešanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod izteka v 
javno kanalizacijo. Z olji onesnažene odpadne vode se zbere na viru in skupaj z odpadnimi 
vodami pripeljanimi iz Hidria d.o.o., podružnica Spodnja Idrija pred izpustom v okolje obdela na 
industrijski čistilni napravi. Površinske vode preko lovilca olja iztekajo v Olmski potok. Načrt 
gospodarjenja z odpadki je sprejet. Odpadke, ki nastanejo v dejavnosti, ločeno zbirajo. Odpadki 
se začasno skladiščijo v embalažnih posodah na utrjeni površini na prostem ter na utrjeni in 
neutrjeni površini pod in ob nadstrešku začasnega skladišča odpadkov. Neutrjena tla ob 
začasnem skladišču odpadkov so onesnažena, na zatravljeni površini ob njem so razpihani 
kartoni. Zavezanec je bila na neskladno začasno skladiščenje odpadkov opozorjen in mu je bila 
odrejena obveznost odprave neskladnosti. Odpadke oddajajo pooblaščenim zbiralcem oziroma 
obdelovalcem odpadkov v RS.  
Zavezanec zagotavlja izvajanje občasnih meritev emisije snovi v zrak, obratovalnega 
monitoringa odpadnih vod in obratovalnega monitoringa hrupa v okolju zaradi izvajanje 
dejavnosti. Monitoringe obremenjevanja okolja izvajajo pooblaščeni izvajalci. Zadnje meritve 
emisije snovi v zrak so bile  izvedene novembra 2015, in v letu 2016, ter na dveh izpustih v letu 
2018. Izmerjene emisije v zrak ne presegajo dovoljenih mejnih vrednosti. V letu 2017 izmerjene 
vrednosti emisije snovi in toplote v vode ne presegajo dovoljenih in vir ne obremenjuje okolja 
čezmerno. Hrup v okolju, kot posledica obratovanja vira hrupa, ne presega mejnih vrednosti 
kazalcev hrupa v okolju. O opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno 
poroča. 
Zaključki / naslednje aktivnosti: 
Po preteku roka za izvršitev z opozorilom odrejene obveznosti bo opravljen kontrolni pregled. 
 


