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

Zavezanec:
HIDRIA d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana
Naprava / lokacija:
Naprava za taljenje aluminija in aluminijevih zlitin na lokaciji naslova Spodnja Kanomlja 23,
Spodnja Idrija
Datum pregleda:
5. 10. 2018, 9. 10. 2018 in 8. 10. 2018
OVD št.:
35407-70/2006-18, z dne 15. 10. 2009
Usklajenost z OVD:
Opravljen je bil pregled obratovanja naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega,
sestavljene iz naprave za taljenje aluminija in aluminijevih zlitin s talilno zmogljivostjo 96 ton na
dan ter naprave za proizvodnjo lamel, izdelavo in montažo ventilatorjev in elektromotorjev.
Od pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2009 je bilo izvedenih več sprememb v
tehnoloških postopkih, s katerimi je obremenjevanje okolja zmanjšano, ter sprememb v nazivu
in naslovu upravljalca. Zavezanec je spremembe prijavljal ministrstvu in skladno s pozivi
ministrstva dopolnjeval. V požaru dne 17. 9. 2018 je bila poškodovana streha objekta ter zajem
in odvod odpadnih plinov dveh livarskih strojev, vključno z napravo za čiščenje odpadnih plinov.
V času inšpekcijskega pregleda se odpadni plini teh dveh strojev zajemajo in odvajajo v okolje
preko naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustu, ki je bil vgrajen za odvajanje in obdelavo
odpadnih plinov sedmih livarskih peči, od katerih pa je pet odstranjenih.
Zavezanec preko pooblaščenih izvajalcev zagotavlja izvajanje občasnih meritev emisije snovi v
zrak, obratovalnega monitoringa odpadnih vod in obratovalnega monitoringa hrupa v okolju
zaradi izvajanje dejavnosti. Izmerjene vrednosti emisije snovi v zrak ne presegajo dovoljenih
vrednosti. Naprava na iztoku ne presega mejnih vrednosti emisije snovi in toplote v vode za
noben parameter in ne obremenjuje okolja čezmerno. Hrup v okolju, kot posledica obratovanja
vira hrupa, ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju za III. stopnji varstva pred
hrupom. V dejavnosti nastale odpadke ločeno zbirajo in začasno skladiščijo na urejenem
zbirnem mestu. Odpadke oddajajo pooblaščenim zbiralcem oziroma obdelovalcem odpadkov v
RS. Količina začasno skladiščenih odpadkov je manjša od količine, ki nastane v napravi v
dvanajstih mesecih. Predpisano ravnanje z odpadno embalažo dano na trg v RS zagotavljajo v
skupnem sistemu.
Zaključki / naslednje aktivnosti:
Ugotovljene so neskladnosti obsega naprave z v OVD, z dne 15. 10. 2009, navedenim
obsegom, v zvezi s katerim se pri ministrstvu vodi upravni postopek. Ugotovitveni postopek se
nadaljuje.

