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Kaj morate vedeti,
če skladiščite nevarne tekočine
Foto:Taja Cerar

Od velikosti skladišča je odvisno, kakšne ukrepe morate izvajati, če
skladiščite nevarne tekočine.
Antonija Božič Cerar, GZS-Služba za varstvo okolja

Pred prvim
polnjenjem
skladišča
morate izdelati
načrt ravnanja
z nevarnimi
tekočinami.
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Kdaj se uredba ne uporablja?
Uredba se pri skladiščenju tekočin v nepremičnih
posodah ne uporablja, če:
• je zmogljivost vašega skladišča manjša od 300
litrov in nevarne tekočine skladiščite v prekritih in
zaprtih prostorih stavbe, z opremo, ki onemogoča
iztekanje nevarnih tekočin v okolje, javno kanalizacijo ali tla;
• na kraju skladiščenja ne izvajate pretakanja
nevarnih tekočin oziroma ne polnite ali praznite
skladiščne posode;
• v skladišču začasno skladiščite nevarne tekoče
odpadke in je njegova zmogljivost manjša od
5.000 litrov. Začasno skladiščenje lahko traja le 12
mesecev. Skladiščne posode na kraju ne polnite ali
praznite, skladišče pa je opremljeno tako, da iztekanje nevarnih tekočin v okolje, javno kanalizacijo
ali tla ni mogoče;
• skladiščite radioaktivne tekočine;
• skladiščite utekočinjen naftni plin.
Pri zgornjih izjemah morate upoštevati, da se v
zmogljivost skladišča prištevajo vse skladiščene količine, če je v isti stavbi, kjer skladiščite svoje nevarne
tekočine, več skladišč nevarnih tekočin, ki jih upravljajo tudi drugi upravljavci.

glas gospodarstva, junij 2017

Če skladiščite več kot 10 m3 nevarnih tekočin
Skladišča nevarnih tekočin, kjer zmogljivost presega
10 m3, je treba prijaviti ministrstvu ne le pred začetkom njegove uporabe, ampak tudi ob prenehanju
uporabe skladišča (rezervoarja oziroma seštevka
rezervoarjev). Skladiščno posodo morate ob prenehanju uporabe izprazniti in očistiti.
Pred prvim polnjenjem skladišča morate izdelati
načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami. Načrt mora
med drugim vsebovati opis ukrepov za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in
ravnanje ob morebitnem nenadzorovanem iztekanju
nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, nepremičnih posod, cevovodov ali opreme za polnjenje
oziroma praznjenje skladiščnih posod.
Voditi morate tudi evidenco o skladiščenju
nevarnih tekočin, iz katerega je razviden letni pretok
nevarnih tekočin v skladišču. Evidenco morate za
posamezno koledarsko leto hraniti pet let.
Če skladiščite več kot 40 m3 nevarnih tekočin
Pri skladiščih z zmogljivostjo skladiščenja, večjo
od 40 m3 nevarnih tekočin, boste morali zagotoviti
tudi preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja
nevarnih tekočin. Preverjanje ukrepov obsega strokovni pregled, pri čemer mora izvajalec preverjanja
imeti ustrezno akreditacijo. gg
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V Sloveniji obstaja več predpisov na področju
skladiščenja nevarnih snovi. Če se pri opravljanju
svoje dejavnosti srečujete tudi s skladiščenjem
manjših količin nevarnih snovi oziroma kemikalij,
vam Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št.
75/2009) nalaga določene obveznosti, ki jih morate
izvajati.
Pri skladiščenju večjih količin nevarnih tekočin v
nepremičnih skladiščnih posodah morate poznati tudi
Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list št. 104/2009,
29/2010, 105/2010).
V skladu z uredbo je nepremična posoda že steklenica s prostornino do 5 litrov, plastenka ali plastičen
sod s prostornino do 60 litrov, kovinska kanta s
prostornino do 25 litrov ter kovinski ali plastični sod s
prostornino 1.000 litrov.

