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Navodila proizvajalca
Kemikalije je potrebno skladiščiti skladno z navodili proizvajalca



Zakonodaja

• Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje 
nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09) 

• Osnutek pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za 
skladiščenje nevarnih kemikalij (06.09.2017)

• Nemške smernice Lagerung von Gefahrstoffen in 
ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510)



Skladišče
Skladišče je mesto, 
kjer se skladiščijo nevarne kemikalije 
v embalažnih enotah do 3000 l
za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali 
drugih dejavnosti. 

ADR – velika embalaža katere prostornina presega 450 l, nikakor pa ne 
sme presegati 3 m3



Skladišče
Skladišče je mesto, 
kjer se skladiščijo nevarne kemikalije 
v embalažnih enotah do 3000 l
za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali 
drugih dejavnosti. 





Tehnični in organizacijski ukrepi

1. V skladišču je dovoljeno le skladiščenje.
2. Omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki 

so odporni na kemikalije
3. Zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo in posoda za 

začasno shranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
4. Tla morajo biti nepropustna, brez prostih iztokov ali 

neposrednega priključka na javno kanalizacijo.
5. Skladišča morajo zadržati razlitje do najmanj dvakratne 

prostornine največje embalažne enote tekočih kemikalij.



6. Na vidnem mestu navedene telefonske številke za 
klic v sili

7. Zaposlenim mora biti na voljo osebna varovalna 
oprema

8. Kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, z resnimi 
učinki na zdravje (6.1A in 6.1B) , morajo zaposleni 
imeti ločeni garderobni omarici za čisto in 
umazano garderobo.

9. V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke 
kemikalije (8A in 8B) in kemikalije z resnimi učinki 
na zdravje (6.1A in 6.1B), mora biti umivalnik ali 
korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho. 





10. Delovni prostor za administrativna dela, mora biti 
fizično ločen in ustrezno prezračen.

11. Prehranjevanje in kajenje v skladišču ni dovoljeno. 
12. Kemikalije, ki so razvrščene s H300, H310 in H330 in 

snovi s seznama predhodnih sestavin za 
prepovedane droge iz skupin 1 in 2, morajo biti 
varovane in skladiščene tako, da je dostop do njih 
omejen, nadzorovan in omogočen le pooblaščenim 
osebam.



Razredi skladiščenja kemikalij
Po pravilniku kemikalije in izdelke, ki jih skladiščimo skupaj z 
nevarnimi kemikalijami, razvrščamo v 13 skladiščnih razredov.

11 gorljivi trdni proizvodi



Varnostni list
Razred skladiščenja se lahko določi v varnostnem listu



Razvrščanje kemikalij v razrede
Razred skladiščenja Razvrstitev
1 Eksplozivi H200, H201, H202, H203, H204, H205



Varnostni list



Razvrščanje kemikalij v razrede
Razred skladiščenja Razvrstitev
1 Eksplozivi H200, H201, H202, H203, H204, H205

2A Plini H220, H221, H270, H280, H281

2B Aerosoli H222, H223, H229

3 Vnetljive tekočine H224, H225, H226



Razredi skladiščenja so naslednji:
Razred skladiščenja 3: Vnetljive tekočine 
V razred skladiščenja 3 sodijo tekoče kemikalije, pri katerih je parni tlak pri 
50°C največ 300 kPa (3 bare), če:
• imajo plamenišče do 60°C; to so vnetljive tekoče kemikalije, ki ustrezajo 

merilom za plamenišče v skladu s CLP Uredbo;
• imajo plamenišče med 21°C in 60°C in se lahko mešajo z vodo;
• so v  skladu s CLP Uredbo  razvrščene in označene z naslednjimi 

stavki o nevarnosti: H224, H225, H226;
• nimajo plamenišča, imajo pa razpon vžiga in so zato potrebni ukrepi za 

preprečitev eksplozije.

Opombi:
– Viskozne gorljive tekoče kemikalije niso samoumevno uvrščene v razred skladiščenja 3 

le na podlagi plamenišča. Razvrstitev v razred skladiščenja 3 ali v razred skladiščenja 
10, se določi za vsak primer posebej na podlagi viskoznosti ter ob upoštevanju kriterijev 
za širitev požara in nevarnosti ustvarjanja eksplozivne atmosfere.

– Tekoče kemikalij z naslednjimi stavki o nevarnosti: H224, H225, H226 lahko na podlagi 
dodatnih nevarnih lastnosti uvrstimo tudi v razreda skladiščenja 4.2 ali 4.3.



Razvrščanje kemikalij v razrede
Razred skladiščenja 
4.1 A Kemikalije ki lahko povzročijo 

eksplozijo
H240, H241

4.1 B Vnetljive trdne kemikalije H 228
4.2 Piroforne in samosegrevajoče

kemikalije
H 250, H251, 
H252

4.3 Kemikalije, ki v stiku z vodo 
sproščajo vnetljive pline

H260, H261



Razvrščanje kemikalij v razrede
Razred skladiščenja Razvrstitev
5.1 A Oksidativne 

tekočine in trdne 
kemikalije 

H271
5.1 B H272
5.1 C amonijev nitrat in pripravki, ki vsebujejo 

amonijev nitrat

5.2 Organski peroksidi H242



Razreda skladiščenja 6.1 A in 6.1 B: Kemikalije z resnimi 
učinki na zdravje; 
H300, H301, H310, H311,H330, H331
H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H370, H372.
• Razred skladiščenja 6.1 A: Gorljive kemikalije z 

resnimi učinki na zdravje.
• Razred skladiščenja 6.1 B: Negorljive kemikalije z 

resnimi učinki na zdravje

Razvrščanje kemikalij v razrede



6.1 A: Gorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje
• vnetljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo, s 

plameniščem višjim od 60°C,
• vnetljive tekoče kemikalije, ki se ne mešajo z vodo, s 

plameniščem višjim od 100°C,
• vodni pripravki z gorljivimi kemikalijami z resnimi učinki 

na zdravje,
• gorljive trdne kemikalije.



93 °C

se meša 
z vodo



6.1 A: Gorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje
• vnetljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo, s 

plameniščem višjim od 60°C,
• vnetljive tekoče kemikalije, ki se ne mešajo z vodo, s 

plameniščem višjim od 100°C,
• vodni pripravki z gorljivimi kemikalijami z resnimi učinki 

na zdravje,
• gorljive trdne kemikalije.

Manjkajo kemikalije, ki se ne mešajo z vodo 
in imajo plamenišče med 60 in 100 °C !



Razvrščanje kemikalij v razrede
Razred skladiščenja 
6.2 Infektivne snovi 6.2 ADR/RID
7 Radioaktivne snovi 7 ADR/RID



Razreda skladiščenja 8 A in 8 B: Jedke snovi; razvrščene 
in označene s H290, H314, H318

- Razred skladiščenja 8 A: Gorljive jedke kemikalije
– jedke gorljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo, s plameniščem 

višjim od 60°C,
– jedke gorljive tekoče kemikalije, ki se ne mešajo z vodo, s plameniščem 

višjim od 100°C, 
– jedke gorljive trdne kemikalije.

- Razred skladiščenja 8 B: Negorljive jedke kemikalije
– jedke negorljive tekoče kemikalije,
– jedke negorljive trdne kemikalije. 

Razredi skladiščenja so naslednji:



Razred skladiščenja 10: Gorljive tekoče kemikalije
– kemikalije, ki se mešajo z vodo in imajo plamenišče 

več kot 60°C;
– kemikalije, ki se ne mešajo z vodo in imajo 

plamenišče več kot 100°C.

Razredi skladiščenja so naslednji:



Razred skladiščenja 11: Gorljivi trdni proizvodi

V ta razred so lahko vključene tudi kemikalije iz razreda 6.1 
ADR/RID (embalažna skupina III – nekoliko strupene snovi), 
kemikalije, ki so:

– nevarne za zdravje ter  razvrščene in označene z naslednjimi stavki o 
nevarnosti: H302, H304, H312, H315, H317, H319,H 335, H336 , H341, 
H351, H361, H361f,  H361d, H361fd,  H362, H371, H373, 

– nevarne za okolje ter  razvrščene in označene z naslednjimi stavki o 
nevarnosti: H400, H410, H411, H412, H413, H420,

– ali proizvodi, ki niso niti nevarno blago niti nevarne kemikalije, če so 
gorljive.

Razredi skladiščenja so naslednji:



Razred skladiščenja 12: Negorljivi proizvodi
– proizvodi, ki niso gorljivi, oziroma se tako težko vžgejo, 

da skupaj z embalažo, v kateri so pakirani, ne 
predstavljajo nevarnosti za požar.

Razred skladiščenja 13: Negorljivi trdni proizvodi
– proizvodi, ki niso gorljivi, oz. se tako težko vžgejo, da 

skupaj z embalažo, v kateri so pakirani, ne predstavljajo 
nevarnosti za požar.

Razredi skladiščenja so naslednji:



Poglejte v Chemius.net



Kaj moramo skladiščiti ločeno?
Razred skladiščenja 13 12 11 10 8
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Eksplozivi 1 1
Plini 2A 2 2 1 2 1
Aerosoli 2B 1
Vnetljive tekočine 3 4 3
Kemikalije, ki lahko povzročijo 
eksplozijo

4.1A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vnetljive trdne kemikalije 4.1B 3 1 3 5 5
Piroforne in samosegrevajoče 
kemikalije 4.2 5 5 5 5 5

Kemikalije, ki v stiku z vodo 
sproščajo vnetljive pline 4.3 5 5 5 5 5

Oksidativne tekočine in trdne 
snovi

5.1A
5.1B 6 6 6 3 3 1
5.1C 1 1 1 1 1 1 1

Organski peroksidi 5.2 1 1
Gorljive kemikalije z resnimi 
učinki na zdravje

6.1A
4

Negorljive kemikalije z resnimi 
učinki na zdravje

6.1B
4

Infektivne snovi 6.2
Radioaktivne snovi 7 1
Gorljive jedke snovi 8A
Negorljive jedke snovi 8B
Gorljive tekoče kemikalije, 
razen tistih, ki so uvrščene v 
razred skladiščenja 3 

10

Gorljivi trdni proizvodi 11
Negorljivi proizvodi 12
Negorljive trdni proizvodi 13



Najpogostejše kemikalije
Razred skladiščenja 13 12 11 10 8B 8A 3 2B

Aerosoli 2B

Vnetljive tekočine 3 4

Organski peroksidi 5.2 1 1

Gorljive jedke snovi 8A

Negorljive jedke snovi 8B

Gorljive tekoče kemikalije, 
razen tistih, ki so uvrščene 
v razred skladiščenja 3 

10

Gorljivi trdni proizvodi 11

Negorljivi proizvodi 12

Negorljive trdni proizvodi 13

1. Treba je upoštevati specifične zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne 
vrste kemikalije.
4. Materiali, ki lahko zaradi svoje narave in količine prispevajo k izbruhu ali hitremu širjenju požara 
kot npr. papir, les, seno, slama, karton, vnetljiva embalaža itd., se ne smejo skladiščiti v sektorju 
skladišča, razen če sestavljajo celoto s premičnimi posodami za skladiščenje ali prevoz.



Izjeme (Priloga III):

2B Aerosolni razpršilniki  
- 500 kosov

3A Vnetljive tekoče kemikalije
- 100 L, plamenišče < 23oC
- 200 L, plamenišče > 23oC < 60oC

5.2 Organski peroksidi 
- 100 kg (< 25 ml (tekoče) oz < 100g (trdno))



Skladiščenje s pregrado

Skladiščenje s pregrado je 
skladiščenje na istem 
skladiščnem odseku, pri 
čemer so skladiščeni 
proizvodi požarno ločeni, 
skladno z zahtevami iz 10. 
člena tega pravilnika oziroma 
so shranjeni v ognjevarnih 
omarah.

Ločeno skladiščenje pomeni 
skladiščenje na različnih odsekih 
skladišča. En odsek je en del 
skladišča v stavbah, požarno 
ločeno od ostalih prostorov, 
skladno z zahtevami iz 10. člena 
tega pravilnika.



Protipožarne pregrade
V skladiščih z zmogljivostjo nad 5 ton se lahko kot pregrade za 
preprečevanje požara uporabljajo kemikalije in blago iz razredov 
skladiščenja 12 in 13. 



Ločeno skladiščenje pomeni skladiščenje na različnih odsekih 
skladišča v istem skladišču z zadostno razdaljo ali z uporabo 
požarnih pregrad oz. skladiščenje v različnih skladiščih.

Požarne pregrade so lahko:
• stene s požarno odpornostjo 90 min ali
• nevnetljivo blago (razred skladiščenja 12 in 13), ki mora segati vsaj 

1 meter višje od skladiščenega blaga in mora ob strani gledati vsaj 
0,5 m čez skladiščeno blago. 

TRGS 510



10. člen
V skladiščih je treba poleg predpisov, ki urejajo 
gradnjo objektov, varstvo okolja, varstva pri 
delu, predpisov o protieksplozijski zaščiti in 
požarni varnosti!

Tehnične zahteve



Hvala!


