POROČILO
O VPLIVIH NA OKOLJE
ZA INDUSTRIJSKI OBRAT
MAGNA NUKLEUS

E-NET OKOLJE d.o.o.

LOKACIJA:
Lokacija se nahaja znotraj ožjega vodovarstvenega območja - VVO II.

Vetrovna roža za letališče ER Maribor
Na lokaciji posega ni varovanih območij narave.
Na lokaciji posega je bilo na osnovi opravljenih predhodnih arheoloških raziskav v
Register nepremične kulturne dediščine vpisano novo arheološko območje: Slivnica pri
Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393.

Ocenjevanje oz. vrednotenje vplivov
0

vpliva ni

1

majhen vpliv

2

zmeren vpliv

3

velik vpliv

4

zelo velik vpliv

5

nesprejemljiv vpliv

spremembe (fizične ali kakovosti) sestavine okolja ni, stanje po
izvedenem posegu je enako obstoječemu
poslabšanje stanja, sprememba (fizična ali kakovost) sestavine
okolja je majhna
poslabšanje stanja, sprememba (fizična ali kakovost) sestavine
okolja je zmerna
poslabšanje stanja, sprememba (fizična ali kakovost) sestavine

okolja je velika
poslabšanje stanja, sprememba (fizična ali kakovost) sestavine
okolja je zelo velika, vendar še znotraj dopustnih meja
poslabšanje stanja, sprememba (fizična ali kakovost) sestavine
okolja je prevelika ali presega s predpisi dovoljene meje

ZRAK:
Emisije snovi v zrak v času gradnje:
➢ uporaba delovnih strojev (gradbena mehanizacija) in tovornih vozil:
•
emisije odpadnih plinov iz motorjev z notranjim zgorevanjem,
•
emisije prahu zaradi vožnje oziroma transporta po neutrjenih in
utrjenih transportnih poteh;
➢ manipulacija z gradbenim materialom:
•
emisije prahu med izkopavanjem, nakladanjem, transportom in
razkladanjem izkopanega materiala,
•
emisije prahu in drugih onesnaževal med nakladanjem in razkladanjem
gradbenega materiala;
➢ skladiščenje gradbenega materiala:
•
emisije prahu in drugih onesnaževal skladiščenega izkopanega
materiala in gradbenega materiala.

ZRAK:
Emisije snovi v zrak v času obratovanja:
Čistilni sistemi:
➢ Filtri za delce
➢ Termična regeneracija
➢ Rotacijska naprava za absorpcijo HOS
Emisijske mejne vrednosti za predobdelavo
•

22.čl. Uredbe-mejna koncentracija za nikelj in njegove spojine je 0,5 mg/m3

Emisijske mejne vrednosti za lakiranje
•

mejni masni pretok celotnega prahu 15 g/h in mejna koncentracija 3 mg/m3.

•

termično ali katalitično naknadno zgorevanje:
mejna koncentracija za dušikov monoksid in dušikov dioksid (NO2), ogljikov
monoksid 100 mg/m3.

ZRAK:
Mejne vrednosti za hlapne organske snovi:
•

mejna letna poraba organskih topil 15 ton za lakiranje novi avtomobilov.

•

mejni emisijski faktor 45 g topil/m2 ali 1,3 kg topil/karoserijo + 33 g topil/m2,
mejna koncentracija HOS v zajetih odpadnih plinih po sušenju 50 mg C/m3

Emisijske mejne vrednosti za energetiko – srednja kurilna naprava na ZP
ogljikov monoksid 80 mg/m3,
dušikov monoksid in dušikov dioksid (NO2) 100 mg/m3 in
žveplov dioksid 10 mg/m3, računska vsebnost kisika v dimnih plinih 3 vol.%.
za gorilce: 200 mg/m3 dušikov monoksid in dušikov dioksid (NO2)

ZRAK:
Največji masni pretoki snovi
Najvišje emitirane količine posamezne snovi v zrak so izračunane ob upoštevanju
maksimalnega volumskega pretoka in mejne vrednosti, ki veljajo za posamezne snovi.

➢ Celoten sistem čiščenja odpadnih plinov iz naprave (filtri, termične regeneracije, ...)
bo izveden z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in je skladen z NRT tehnikami
podanimi v referenčnih dokumentih.
➢ Način izvedbe naprave in predvideni oz. predpisani obratovalni pogoji naprave so
zagotovilo, da bodo emisije onesnaževal v odpadnih plinih bistveno nižje od mejnih
vrednosti predpisanih s slovensko zakonodajo.

HRUP
Obstoječe stanje
V januarju 2017 so bile izvedene meritve obremenitve območja s hrupom, ki se
nahaja v IV. stopnji VPH

Merilno
mesto

Lnoč dB(A)

Ldvn dB(A)

MM1

52 (65)

59 (75)

MM2

42 (65)

54 (75)

MM3

43 (65)

53 (75)

Rezultati meritev hrupa v okolju, so pokazali, da izmerjene in izračunane vrednosti
kazalcev hrupa za vir oz. območje na vseh merilnih mestih ne presegajo mejnih
vrednosti za Ldan , Lvečer , Lnoč in Ldvn. Območje nameravanega posega v obstoječem
stanju, torej ni čezmerno obremenjeno s hrupom.

HRUP
Hrup v času gradnje
Karta hrupa – kazalec hrupa Ldvn (kombinirani kazalec dan,večer, noč)
Merilno
mesto

Ldvn
dB(A)

Mejna
vrednost
dB(A)

MM 1 (IV.)

48

75

MM 2 (IV.)

57

75

MM 3 (IV.)

65

75

MM 4 (III.)

46

60

HRUP
Hrup v času obratovanja
Karta hrupa – kazalec hrupa Ldvn (kombinirani kazalec dan,večer, noč)
Merilno
mesto

Ldvn
dB(A)

Mejna
vrednost
dB(A)

MM 1 (IV.)

46

75

MM 2 (IV.)

61

75

MM 3 (IV.)

69

75

MM 4 (III.)

44

60

HRUP
Hrup v času obratovanja
Karta hrupa – Lnoč, (kazalec hrupa za nočni čas od 22h do 6h)
Merilno
mesto

Lnoč
dB(A)

Mejna
vrednost
dB(A)

MM 1 (IV.)

39

65

MM 2 (IV.)

55

65

MM 3 (IV.)

63

65

MM 4 (III.)

37

50

VODE
Že v času izdelave PVO je bila izdelana Analiza tveganja (AT) za onesnaženje vodnega
telesa podzemne vode, ki je bila tudi revidirana in je osnova za vodno soglasje (VS)
na PGD.

Za preverjanja vplivov na podzemno vodo Dravskega polja oz. črpališča Dobrovce se je
izdelal matematični model vodonosnika in se z njim preveril vpliv na podzemno vodo
Dravskega polja oz. vpliv na črpališče pitne vode Dobrovce.

VODE
Model transporta onesnaževala v času obratovanja - točka vnosa T1; oblak
onesnaževala po 400

Oblak onesnaževala po 400 dneh po vdoru v vodonosnik

VODE
Predvideni zaščitni ukrepi za varovanje podzemne vode:
➢ V okviru tehnološkega sklopa priprave površin za lakiranje bodo instalirani zbirni
rezervoarji, ki bodo omogočali izpraznitev delovnih kadi (za remont, v primeru
puščanja katere od delovnih kadi).
➢ Površina pod delovnimi kadmi je projektirana kot lovilni bazen, ki lahko sprejme
volumen tekočine največje delovne kadi v primeru razlitja..
➢ Začasno skladišče kemikalij bo s poglobljenim dnom, ki tvori lovilni bazen za celoten
volumen kemikalij.
➢ Prostor za začasno skladišče premaznih sredstev bo lahko zadržal celotni volumen
največje posode v prostoru, poleg tega pa v primeru požara še požarno vodo iz
sprinkler sistema.
➢ Mešalnica premaznih sredstev bo izvedena tako, da bo lahko zadržala celotni
volumen največje posode v prostoru, poleg tega pa v primeru požara še požarno
vodo iz sprinkler sistema.

VODE
Predvideni zaščitni ukrepi za varovanje podzemne vode:
➢ PVC materiali bodo v obliki past in shranjeni v plastičnih posodah.
➢ Zunanje ploščadi za dovoz kemikalij in premaznih sredstev bodo izvedene iz mešanice
betona visoke gostote in v celoti prevlečene z zaščitnim slojem, odpornim na kemikalije.
Pretakalna ploščad bo izvedena z nagibom, ki vodi do podzemnega zbirnega rezervoarja
s prostornino, ki zagotavlja sprejem volumna največjega obsega dobave.
➢ Pred pričetkom pretovora na ploščadi se zapre ventil, ki predstavlja povezavo zbirnega
rezervoarja s sistemom odvodnjavanja s površin.
➢ Zbiranje in obdelava onesnažene požarne vode: Vsi tehnološki prostori, razen glavne
proizvodne hale lakirnice in naprave za čiščenje odpadnih vod, so povezani z zunanjim
zbirnim podzemnim bazenom prostornine, ki zadošča za zajem vode pri največji
kapaciteti potencialne uporabe stabilne gasilne naprave.

VODE
Predvideni zaščitni ukrepi za varovanje podzemne vode:
➢ Glavna proizvodna hala lakirnice in prostor, v katerem je locirana naprava za čiščenje
odpadnih vod, sta izvedena tako, da lahko v primeru požara zadržita vso potencialno
količino vode zaradi uporabe stabilne gasilne naprave.
➢ Odvodnjavanje padavinskih vod z utrjenih povoznih površin in parkirišč bo speljano
preko vodotesne kanalizacije, lovilcev olj z usedalniki in nato v ponikanje.
➢ Trdni odpadki (in del tekočih odpadkov), ki nastajajo v proizvodnem procesu obdelave
in lakiranja avtomobilskih karoserij (in pri izvajanju pomožnih tehnoloških procesov), se
bodo začasno skladiščili pod nadstrešnico (Waste Yard).
➢ Vsi transformatorji bodo nameščeni v zaprtih prostorih znotraj objektov. Nameščeni
bodo s suhi transformatorji.

VODE
Industrijske odpadne vode:
Tipi industrijskih odpadnih vod iz naprave:
➢ Industrijska odpadna voda iz IČN (količina: 450 m3/dan, 132.000 m3/leto)
➢ Industrijska odpadna voda iz priprave tehnološke (DEMI) vode (količina: 33.000 m3/leto)
➢ Industrijska odpadna voda iz kaluženja kotlov na ZP (količina: 10 m3/leto)
➢ Industrijska odpadna voda iz območja lakirnih kabin in z območja hladilnih con in
prezračevalnih sistemov
Industrijske odpadne vode iz obrata lakirnice se bodo zbirale in vodile na napravo za
čiščenje industrijskih odpadnih vod. Odpadne vode v lakirnici bodo nastajale v procesih
priprave površin za lakiranje in pri elektrokemičnem kataforeznem lakiranju.
Občasno bo nastajala tudi manjša količina industrijskih odpadnih vod od čiščenja membran
reverzne osmoze. Te odpadne vode se bodo tudi vodile na napravo za čiščenje industrijskih
odpadnih vod.

VODE
Industrijske odpadne vode:
Industrijska čistilna naprava je koncipirana tako, da skladno z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov lakirnica (UL RS, št. 06/07) mejne vrednosti parametrov za iztok v kanalizacijo v očiščeni
odpadni vodi ne bodo presežene.

Industrijske in komunalne odpadne vode iz obrata Magna Nukleus odvajale v
kanalizacijo, ki se zaključi s Centralno čistilno napravo Maribor, kjer se bo izvedlo
dokončno čiščenje do vrednosti za izpust v Dravo. Pridobljeno je že mnenje upravljavca
CČN Maribor.

ODPADKI
Odpadki v času gradnje
Večinoma bodo predstavljali nenevarni odpadki, med nastalimi odpadki pa bodo tudi
nekateri nevarni (običajne vrste in količine nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri gradnji),
vendar bodo njihove količine majhne.
Ravnanje z zemeljskim izkopom mora biti skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih in Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov:
odvoz iz gradbišča cca. 38.400 m3 izkopanega materiala in 18.500 m3 humusa = 56.900 m3
Odpadki v času obratovanja

Količina predvidenih odpadkov:
1344,6 ton letno, od tega 928,1 ton/leto nevarnih odpadkov.
Vsi nastali odpadki bodo oddani zbiralcem ali izvajalcem obdelave, do oddaje pa bodo

ustrezno začasno skladiščeni v ustreznih posodah oz. kontejnerjih, s čimer vplivov
skladiščenja odpadkov na okolje ne bo.

ZDRAVJE LJUDI
Vplivi na človekovo zdravje bi lahko bili potencialno izraženi z emisijami v okolje,
predvsem z emisijami v zrak in vode ter z obremenjevanjem okolja s hrupom.
Na podlagi analize možnih vplivov izgradnje industrijskega objekta Magna Nukleus

na prej navedene sestavine okolja se vplivov na zdravje ljudi ne predvideva ne v
času gradnje, ne v času obratovanja.

NARAVA
Vplivi na rastlinstvo, živalstvo in njihove habitate
V času gradnje bo na območju gradbišča prišlo do uničenja habitatnih tipov in
habitatov prisotnih živalskih in rastlinskih vrst, ki nimajo večjega pomena za biotsko
pestrost širšega območja.
Izjema pa je izguba 15,5 ha gnezdilnega habitata pribe (Vanellus vanellus), ki gnezdi
večinoma na njivskih površinah Dravskega polja. V okviru spremembe in dopolnitve
OPN Občine Hoče – Slivnica Spremembe in dopolnitve 2 so načrtovane nove
kmetijske površine, ki bodo lahko tudi potencialni novi gnezdilni habitat prib.

UKREPI IN MONITORING:
V Poročilu o vplivih na okolje so v poglavju 6 predpisani ukrepi za preprečitev,
zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega na okolje ali zdravje ljudi, in
sicer:
➢

ukrepi, ki izhajajo iz predpisov,

➢

s projektom predvideni ukrepi,

➢

dodatni ukrepi.

Ukrepi so razdeljeni za čas gradnje in za čas obratovanja.

Predpisan je tudi monitoring (spremljanje stanja okolja).

SKLEPNA OCENA

Nameravani poseg izgradnje industrijskega obrata Magna Nukleus in z njim povezani
posegi, tako v času gradnje in obratovanja, kot tudi v času morebitne opustitve in po njej,
ocenjujemo kot sprejemljiv, ob upoštevanju vseh s predpisi določenih in v tem poročilu
dodatno predpisanih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov
posega in monitoring (spremljanja stanja okolja), saj ne bo presežena dopustna stopnja
obremenjevanja okolja.

