
                                                                           

 

PRILOGA II: Pravila glede skupnega skladiščenja 
 

Razred skladiščenja 1 2A 2B 3A 3B 4.1
A 

4.1
B 4.2 4.3 5.1

A 
5.1
B 

5.1
C 5.2 6.1

A 
6.1
B 6.2 7 8A 8B 10 11 12 13 

Eksplozivne kemikalije 1 16                       
Plini 2A  16 4         10     17 5   5   
Aerosolni razpršilniki  2B  4  1        10  2 2  17 4 4 6 6 6 6 
Vnetljive tekoče 
kemikalije 3A   1 16       11      17 9 9  3   
Gorljive tekoče 
kemikalije 3B       4  4  11  7    17       

4.1A      16       13           Vnetljive trdne 
kemikalije 4.1B     4   4 4  11  12 8   17       
Samovnetljive 
kemikalije 4.2       4  4        17 4 4 4 4   
Kemikalije, ki pri stiku z 
vodo tvorijo vnetljive 
pline 

4.3     4  4 4         17 4 4 4 4 4  

5.1A                        
5.1B    11 11  11     10  14 14  17 11  11 11   Kemikalije, ki 

povzročajo vžig  
5.1C  10 10        10 16     17 10 10 10 10 10 10 

Organski peroksidi 5.2     7 13 12      16       15 15 15 15 
Gorljive zelo strupene 
in strupene kemikalije 6.1A   2    8    14      17    3   

Negorljive zelo 
strupene in strupene 
kemikalije 

6.1B   2        15      17    3   

Infektivne snovi 6.2                        
Radioaktivne snovi 7  17 17 17 17  17 17 17  17 17  17 17   17 17 17 17 17 17 
Gorljive jedke 
kemikalije 8A  5 4 9    4 4  11 10     17       

Negorljive jedke 
kemikalije  8B   4 9    4 4   10     17       

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

10   6     4 4  11 10 15    17       

Gorljivi trdni proizvodi 11  5 6 3    4 4  11 10 15 3 3  17       
Negorljivi proizvodi 12   6      4   10 15    17       
Negorljive trdni 
proizvodi 13   6         10 15    17       

 
 
 

ZELENA: Skupno skladiščenje je načeloma dovoljeno  
 

RUMENA: Skupno skladiščenje je dovoljeno samo z omejitvami, ki 
so označene s številkami in opisane v opombah k tej tabeli 

 RDEČA: Zahteva se ločeno skladiščenje 



                                                                           

 

Opombe k tabeli: 
 
Številke od 1 do 17, v zeleno, rumeno in rdeče obarvanih poljih tabele, predstavljajo zaporedne 
številke opomb, kot sledi: 
 
1. Skupno skladiščenje vnetljivih tekočih kemikalij z aerosolnimi razpršilniki je dovoljeno, če so 

izpolnjene zahteve iz Priloge III tega pravilnika in zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za 
skladiščenje posamezne vrste kemikalije. 

 
2. Aerosolni razpršilniki se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami 

pod pogoji, predpisanimi za skladiščenje zelo strupenih in strupenih kemikalij in v okviru 
količinskih omejitev, določenih za aerosolne razpršilnike iz Priloge III  tega pravilnika. Če so 
zelo strupene in strupene kemikalije shranjene v zaklenjenih omarah iz negorljivega materiala, 
omejitev ne velja. 

 
3. Proizvodi, ki omogočajo lahek vžig in hitro širjenje požara (npr. embalaža), se ne smejo 

skladiščiti skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami ali vnetljivimi tekočimi 
kemikalijami. 

 
4. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če proizvodi v primeru nezgode ne vplivajo drug na drugega. 

To lahko dosežemo s skladiščenjem s pregrado. 
 
5. Gorljive jedke kemikalije in gorljivi trdni proizvodi, se lahko skladiščijo v skladiščih, v katerih se 

ne skladišči več kot 50 plinskih jeklenk pod pritiskom in od tega ne več kot 25 plinskih jeklenk z 
vnetljivimi, oksidativnimi ali zelo strupenimi plini. Odsek skladišča za plinske jeklenke mora 
ločevati najmanj 2 m visoka stena iz negorljivega gradbenega materiala, poleg tega pa mora 
biti med steno in gorljivimi kemikalijami razdalja najmanj 5 m. 

 
6. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če so varnostne zahteve za vse proizvode skladne z 

zahtevami za razred skladiščenja 2 B. 
 
7. Skupno skladiščenje je dovoljeno pod pogojem, da so plamenišča kemikalij višja od 60oC. 
 
8. Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije se lahko skladiščijo skupaj s kemikalijami razreda 

skladiščenja 4.1B v skupni količini do 100 t in pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do 
10 t, brez omejitev; (2) za količine, ki presegajo 10 t do 100 t v skladu s pogoji, ki so navedeni v 
smernicah iz 10. člena tega pravilnika. 

 
9. Jedke kemikalije v zlomljivih zabojnikih se ne smejo skladiščiti skupaj z vnetljivimi tekočimi 

kemikalijami. To ne velja, če so proizvodi v skladišču med seboj ločeni tako, da v primeru 
nezgode ne morejo vplivati drug na drugega. 

 
10. Skupno skladiščenje je dovoljeno ob upoštevanju meril, opisanih pri razredu skladiščenje 5.1 C 

v Prilogi I tega pravilnika. Treba je upoštevati tudi navodila proizvajalca za skladiščenje (npr. 
varnostni list). 

 
11. Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z vnetljivi in gorljivimi tekočimi 

kemikalijami, vnetljivimi trdnimi kemikalijami je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2) 
skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega 
pravilnika.  
 
Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z gorljivimi jedkimi kemikalijami, 
gorljivimi tekočimi kemikalijami (razen 3 A ali 3 B) ali gorljivimi trdnimi proizvodi (na primer 
gorljivimi mazalnimi, rastlinskimi olji, premaznimi sredstvi, laki in tekočinami s plameniščem 
višjim od 60o C ali trdnimi gorljivimi kemikalijami, bitumnom, papirjem, tkaninami, organskimi 
kemikalijami, zdravili, prehrambnimi izdelki, krmili, umetnimi gorljivimi snovmi, senom, steljo, 
kovinskim prahom) je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2) skupno nad 1 t do največ 
20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega pravilnika. 

 
12. Dovoljeno je skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.2, ki so težko vnetljive in 

zaradi počasnega gorenja s plameni in/ali toplotnim sevanjem ne predstavljajo tveganja za 
okolje, z ostalimi lahko vnetljivi trdnimi kemikalijami. 

 



                                                                           

 

13. Dovoljeno je skupno skladiščenje s tistimi razstrelivi in vžigalniki, ki nimajo dodatkov težkih 
kovin. 

 
14. Kemikalije, ki povzročajo vžig se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi ali strupenimi 

kemikalijami v skladu pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do 1 t: brez omejitev; (2) 
skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega 
pravilnika. 

 
15. Kadar se organski peroksidi skladiščijo skupaj z drugim blagom, je treba za vsak primer 

posebej preveriti, ali so varnostne razdalje v skladu s smernicami iz 10. člena tega pravilnika. 
 
16. Treba je upoštevati specifične zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne 

vrste kemikalije. 
 
17. Radioaktivne snovi se skladiščijo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi 

sevanji in jedrsko varnost in z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti. Odgovorna oseba 
varstva pred sevanji, v vsakem posameznem primeru sprejme odločitve skladno s potrjeno 
oceno varstva izpostavljenih delavcev in dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




