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Zakonodaja

Predstavitev novega pravilnika o skladiščenju
Osnutek pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za 
skladiščenje nevarnih kemikalij (06.09.2017)

Skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah
Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih 
skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) 



Pravilnik o skladiščenju nevarnih kemikalij

• Za osnovo so uporabili nemške smernice Lagerung 
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
(TRGS 510) 
– Širše  Poleg skladiščenja regulirajo tudi manipulacijo
z nevarnimi kemikalijami

– Podrobnejše  ukrepi so bolj natančno in jasno 
opredeljeni

– Bolj kompleksne  zahtevajo oceno tveganja
?



Pravilnik o skladiščenju nevarnih kemikalij

• Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih 
za skladiščenje nevarnih kemikalij 
– Nedorečen Ukrepi so nedorečeni

– Neusklajen  Ni usklajen z ostalo zakonodajo 
(Okoljska, Pošarna varnost)

– Preprost za implementacijo

?

?



Tehnične zahteve

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



Tehnične zahteve
• skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite 

kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote v 
kateri se hranijo tekoče kemikalije, 

• tla morajo biti nepropustna,
• skladišče mora biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na 

javno kanalizacijo,
• omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na 

kemikalije, ki se tam skladiščijo.

Ukrepi za varstvo pred požarom in način njihovega izvajanja se določijo s 
smernicami, ki jih izda organ, pristojen za kemikalije, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo pred požarom.

Črtano v novem pravilniku





Gradbeni zakon
15. člen

(bistvene in druge zahteve za objekte)
(1) Objekti morajo izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, 
velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter 
druge zahteve. 
(2) Bistvene zahteve za objekte so: 

1. mehanska odpornost in stabilnost, 
2. varnost pred požarom, 
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 
4. varnost pri uporabi, 
5. zaščita pred hrupom, 
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
7. univerzalna graditev in raba objektov, 
8. trajnostna raba naravnih virov. 



Gradbeni zakon

17. člen
(varnost pred požarom)

(2) Nosilna konstrukcija objekta mora ob požaru določen čas 
ohraniti potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara 
po objektu morajo biti uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko 
vžgejo, ob vžigu oddajajo majhne količine toplote in dima ter 
omejujejo hitro širjenje požara po površini. 
(3) Za omejitev širjenja požara po objektu je treba objekt 
razdeliti v požarne sektorje. 



Skladiščenje kemikalij

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,
– na prostem, ločeno in urejeno, skladno z zahtevami 
iz 10. člena tega pravilnika. 



Odsek 
skladišča

Požarni 
sektor





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. 



Kaj moramo skladiščiti ločeno?
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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



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

11 gorljivi trdni proizvodi



Razredi skladiščenja so naslednji:

• Razred skladiščenja 1: Eksplozivi
H200, H201, H202, H203, H204, H205

• Razred skladiščenja 2A: Plini
H 220, H221, H270, H280, H281

• Razred skladiščenja 2B: Aerosoli
H222, H223, H229



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.



Razreda skladiščenja 4.1 A: Kemikalije ki lahko 
povzročijo eksplozijo: H240, H241.

Razreda skladiščenja 4.1 B : Vnetljive trdne kemikalije:
H228.

Razred skladiščenja 4.2:  Piroforne in samosegrevajoče
kemikalije: H250, H251, H252.

Razred skladiščenja 4.3: Kemikalije, ki v stiku z vodo 
sproščajo vnetljive pline: H260, H261.

Razredi skladiščenja so naslednji:



Razredi skladiščenja 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C: Oksidativne 
tekočine in trdne kemikalije: 
H271, H272

Razred skladiščenja 5.2: Organski peroksidi: 
H242

Razredi skladiščenja so naslednji:



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

Razredi skladiščenja so naslednji:



Kaj moramo skladiščiti ločeno?
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Vnetljive tekočine 3 3

Kemikalije, ki lahko povzročijo eksplozijo
4.1A 1 1 1 1 1

Vnetljive trdne kemikalije 4.1B 3 1 3 5 5

Piroforne in samosegrevajoče kemikalije 4.2 5 5 5

Kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo 
vnetljive pline

4.3 5 5

Oksidativne tekočine in trdne snovi

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

Organski peroksidi 5.2

Gorljive kemikalije z resnimi učinki na 
zdravje

6.1A

Negorljive kemikalije z resnimi učinki na 
zdravje

6.1B

Infektivne snovi 6.2

Radioaktivne snovi 7 1

Gorljive jedke snovi 8A

Negorljive jedke snovi 8B



Razred skladiščenja 6.2: Infektivne snovi
Infektivne snovi vsebujejo obstojne mikroorganizme, ki pri ljudeh ali 
živalih dokazano ali domnevno povzročajo bolezni …

V razred skladiščenja 6.2 sodijo proizvodi iz razreda 6.2 ADR/RID. Te 
snovi opredeljujejo tudi predpisi o nalezljivih boleznih ter predpisi o 
bioloških dejavnikih na delovnih mestih.

Razred skladiščenja 7: Radioaktivne snovi
V razred skladiščenja 7 sodijo tisti proizvodi, s katerimi lahko ravnamo 
skladno z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti in predpisi, ki 
urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. 

Razredi skladiščenja so naslednji:



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, 
razen tistih, ki so uvrščene v razred skladiščenja 3 

– kemikalije, ki imajo pri 50°C parni tlak največ 300 kPa 
(3 bare), pri čemer:

– 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 
predstavjajo 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:



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))



Ostali tehnični in organizacijski 
ukrepi

5. člen 
V skladišču je dovoljeno le skladiščenje.

12. člen 
Prehranjevanje in kajenje v skladišču ni dovoljeno. 



Tehnični in organizacijski ukrepi

1. Omogočen mora biti klic v sili in na vidnem mestu 
navedene telefonske številke za klic v sili;

2. Zaposlenim mora biti na voljo osebna varovalna oprema ki 
mora biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na 
dostopnih in jasno označenih mestih; 

3. V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke 
kemikalije (8A in 8B) in kemikalije z resnimi učinki na 
zdravje (6.1A in 6.1B) iz 7. člena tega pravilnika, mora biti 
umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno 
prho. 



4. Omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki 
so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.

5. Tla morajo biti nepropustna.

6. Skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega 
priključka na javno kanalizacijo.

7. Skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko 
zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine 
največje embalažne enote v kateri se hranijo tekoče 
kemikalije.



Lovilne posode



7. V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja 
kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko 
sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi posebna posoda 
za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih 
kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.



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

11. V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, z 
resnimi učinki na zdravje (6.1A in 6.1B) morata biti 
zaposlenim zagotovljeni ločeni garderobni omarici za 
čisto in umazano garderobo.

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.



11. člen 
Temperatura in vlaga v skladišču morata ustrezati 

pogojem, ki jih določi proizvajalec kemikalije. 



Uredba o 
skladiščenju nevarnih
tekočin v 
nepremičnih
skladiščnih posodah
Določa zahteve za
preprečevanje iztekanja
nevarnih tekočin v zvezi s 
projektiranjem, gradnjo in 
obratovanjem skladišč
nevarnih snovi, preverjanjem
ukrepov za preprečevanje
iztekanja nevarnih tekočin ter
usposobljenostjo in 
opremljenostjo oseb



Uporablja se za:
• skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih 
rezervoarjih, nepremičnih posodah in bazenih ali 
lagunah.

• opremo, ki se uporablja pri skladiščenju nevarnih 
tekočin (cevovodi, priključki, zadrževalniki ter za 
opremo, ki zagotavlja varstvo pred razlitjem)

• cevovode in drugo nepremično opremo za 
pretakanje nevarnih tekočin na območju 
pretakališča.



Zahteve za nepremične rezervoarje

‐ SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, 
ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi 
vgradnje prepeljani na območje skladišča;
‐ SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene 
pločevine na kraju vgradnje;
‐ SIST EN 13121 za rezervoarje, ki so izdelani iz 
armiranega poliestra



Podzemno skladiščenje nevarnih 
tekočin

‐ V nepremičnem rezervoarju z dvojnim plaščem
opremljenem z opremo za zvočno ali vizualno 
opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne 
tekočine iz rezervoarja

‐ V nepremičnem rezervoarju z enojnim plaščem 
nameščenem v grajenem in z vseh strani zaprtem 
objektu, katerega dno in stene so neprepustne za 
skladiščeno nevarno tekočino in ima v skladu z 
referenčnim dokumentom najmanj 25% večjo 
prostornino…



Nadzemno skladiščenje nevarnih 
tekočin

Zagotoviti je potrebno:
‐ zadrževalni sistem za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne 
tekočine,
‐ da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je 
vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz 
rezervoarja.
‐ Nepremični rezervoar s prostornino, večjo od 1 m3, mora imeti 
opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje na iztekanje nevarne 
tekočine.



Nadzemno skladiščenje nevarnih 
tekočin

‐ prostornina zadrževalnega sistema posameznega 
nepremičnega rezervoarja mora biti enaka najmanj nazivni 
prostornini nepremičnega rezervoarja.
‐ kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih 
rezervoarjev, mora biti njegova prostornina najmanj 10% večja 
od nazivne prostorne največjega nepremičnega rezervoarja, za 
katerega se uporablja zadrževalni sistem.
‐ za nepremične rezervoarje, v katerih so nezdružljive 
kemikalije, je treba zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.



Skladiščenje nevarnih 
tekočin v objektu

V skladišču v objektu ni treba urediti 
zadrževalnega sistema, če so:
‐ nepremične posode oziroma nepremični 

rezervoarji z dvojno steno in ima skladišče 
opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob 
nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine 
iz posode ali

‐ nepremičnega rezervoarja in so notranji 
prostori stavbe opremljeni tako, da je 
onemogočeno iztekanje nevarnih tekočin 
neposredno v okolje ali posredno prek iztokov 
v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.



Pretakanje
Pri pretakanju nevarnih tekočin, namenjenem praznjenju in 
polnjenju nepremičnih rezervoarjev, je treba zagotoviti:
‐ da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih 
rezervoarjev tesne spoje;
‐ da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo 
polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja;
‐ da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo 
nevarne tekočine, prekrita s plastjo neprepustnega materiala;
‐ zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s 
površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali 
pronicala v tla.



Polnjenje nepremičnih rezervoarjev v 
skladišču

Pred polnjenjem nepremičnega rezervoarja v skladišču, katerega 
zmogljivost presega 40 m3 je potrebno pridobiti izjavo od 
upravljavca skladišča, da je za zadevni nepremični rezervoar v 
skladišču pridobil poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za 
preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, iz katerega izhaja, da 
ta nepremični rezervoar izpolnjuje zahteve iz te uredbe.



Prijava uporabe skladišča

Upravljavec skladišča mora uporabo skladišča, katerega 
zmogljivost presega 10 m3, prijaviti ministrstvu pisno po pošti ali 
elektronski poti pred začetkom njegove uporabe.

Upravljavec skladišča mora prenehanje uporabe skladišča, 
katerega zmogljivost presega 10 m3, in prenehanje uporabe 
posameznega nepremičnega rezervoarja, katerega nazivna 
prostornina presega 10 m3, prijavitiministrstvu najpozneje pet 
let po zadnjem polnjenju skladišča oziroma nepremičnega 
rezervoarja.



Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami

Upravljavec skladišča (>10 m3) mora zagotoviti izdelavo 
načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, ki vsebuje:

1. podatke o vrsti in količini nevarnih tekočin;
2. opis obstoječih in načrtovanih tehničnih, organizacijskih in drugih 

ukrepov za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v 
okolje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi 
ter preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;

3. opis ravnanja z nevarnimi tekočinami s podatki o:
– zmogljivosti skladišča,
– preverjanju iztekanja nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev ter 

cevovodov in opreme za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev na 
pretakališču nevarne tekočine.



Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami

Načrt ravnanja z 
nevarnimi tekočinami 
je potrebno pregledati 
najmanj na vsakih pet 
let in ga po potrebi 
spremeniti ali 
dopolniti.



Preverjanja ukrepov za preprečevanje 
iztekanja

Potrebno je preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih 
tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladišču z zmogljivostjo, večjo 
od 40 m3, in sicer:
- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja;
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim 
obratovanjem;
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja;
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim 
ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno 
tekočino več kot dve leti.

Ukrepe za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz 
nepremičnih rezervoarjev lahko preverja le akreditirana oseba!



Evidenca o skladiščenju nevarnih tekočin

Upravljavec skladišča (> 10 m3) mora
• voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin,
• iz evidence mora biti razviden letni pretok

nevarnih tekočin v skladišču,
• evidenco je potrebno hraniti pet let.



Hvala!


