Agencija RS za okolje
mag. Irena Lapuh
Vojkova 1 b
1000 Ljubljana
Št. zadeve: 35402-32/2017
Lož, 28.11.2019

ZADEVA: IZJASNITEV V POSTOPKU ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA
SOGLASJA ZA PODJETJE Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Spoštovani!
Skladno s pozivom št. 35402-32/2017-33, z dne 04.10.2019 ter sklepom o podaljšanju roka
iz navedenega poziva, št. 35402-32/2017-35, z dne 08.11.2019, vam v prilogi posredujemo
Analizo

tveganja

za

onesnaženje

vodnega

telesa

podzemne

vode,

št.

2019_103_03_Albaugh_Race_at_090_2018, Geologija d.o.o. Idrija.
Ponovno sicer opozarjamo, da se mnenje Direkcije RS za vode št. 35019-2/2018-2, na
katero se sklicuje poziv, nanaša na gradnjo kompleksnega industrijskega objekta, ki pomeni
vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolje, in je glede na Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list
RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) dopustna le pod pogojem »pp«, v okviru katerega se
sprejemljivost takšne gradnje preverja z analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode. Predmetni poseg pa ne vključuje gradnje in posledično tudi ne izdelave
projektne dokumentacije, na podlagi katere se preverja sprejemljivost takšne gradnje z
analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, zaradi česar v pozivu št.
35402-32/2017-33 citirano mnenje Direkcije RS za vode ni prilagojeno predmetnemu
posegu.

Firma in sedež podjetja: EKOSFERA, intelektualne storitve, d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu / Tel: 00386 31
657 965 / E-naslov: info.ekosfera@gmail.com / ID DDV: SI49474839 / IBAN SI56 0202 8026 0044 832 (NLB d.d.) / Podjetje je vpisano
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa 2012/34257, št. spr. vpisa 2012/39198 ter v poslovni register RS pod matično št. 6208673000,
in z gl. šifro dejavnosti M74.900. Znesek ustanovnega kapitala je 7.500,00 EUR; znesek še nevplačanih vložkov je 0,00 EUR.

Ne glede na povedano pa je upravljavec želel ugoditi pozivu naslovnega organa po
predložitvi analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, zaradi česar
vam zahtevano analizo posredujemo, vključno z dopolnilom poročila o vplivih na okolje, v
katerem so vključeni izsledki predmetne analize tveganja.

S spoštovanjem,
Vanja Strle
direktorica Ekosfera d.o.o.

Priloge – papirno in na elektronskem nosilcu:
 Analiza

tveganja

za

onesnaženje

vodnega

telesa

podzemne

vode,

št.

2019_103_03_Albaugh_Race_at_090_2018, november 2019, Geologija d.o.o. Idrija
 Aneks št. 3 k Poročilu o vplivih na okolje glede povečanja zmogljivosti proizvodnje
fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače, št. 1712, z dne 04.09.2017,
dopolnjeno 18.06.2018 in 11.01.2019, Ekosfera d.o.o.
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