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POVZETEK 

 
V kovinski predelovalni industriji se izvajajo različne dejavnosti, pri katerih poleg 
kovinskih odpadkov nastajajo tudi raznovrstni drugi odpadki, ki zahtevajo posebne 
načine ravnanja. To diplomsko delo obravnava zbiranje in začasno skladiščenje 
odpadkov v podjetju Hidria AET, katerega dejavnost je proizvodnja električne in 
elektronske opreme za vozila. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti pri sedanjem ravnanju z 
odpadki je potrebno preurediti zbiralnico in začasno skladišče, da bo ustrezalo 
aktualnim zahtevam in najboljši razpoložljivi tehniki (BAT) na tem področju. Izhodišče 
za to delo je bila ocena sedanjega stanja v pogledu virov, vrst in količin odpadkov ter 
ustreznosti ravnanja z njimi. Glede na način oddaje odpadkov pooblaščenim zbiralcem 
so bile izbrane primerne zbirne in skladiščne posode (kontejnerji) in njihove optimalne 
zmogljivosti. Obdelanih je bilo več prostorskih in tehnoloških zasnov preurejenega 
začasnega skladišča in na podlagi izbranih kriterijev predlagana najustreznejša. Nova 
ureditev bo zahtevala ca. 620 m2 površine v nepropustni izvedbi, vsa skladiščna mesta 
bodo pokrita s streho, tekoči odpadki bodo skladiščeni v sodih na lovilnih posodah z 
rešetko. Onesnažene meteorne vode z manipulacijskih površin in morebitna razlitja ali 
izcejanja, bodo pred iztokom v kanalizacijo vodena v ustrezno dimenzioniran 
izločevalnik lahkih tekočin. Poleg tehnoloških in konstrukcijskih sprememb na 
začasnem skladišču so bile predlagane tudi nekatere druge spremembe ravnanja z 
odpadki. Nekateri predlogi so že vključeni v vsakodnevno delo, kar omogoča njihovo 
preverjanje in ocenjevanje učinkov. 
 
Klju čne besede : varstvo okolja, ravnanje z odpadki, kovinsko predelovalna industrija, 
začasno skladiščenje odpadkov, najboljša razpoložljiva tehnika  

 
 SUMMARY 

 
Metal processing industry includes different activities, which are a source of not only 
metal but also other industrial waste, some of them requiring special treatment. The 
subject of this thesis is collecting and the temporary storing of waste in the company 
Hidria AET, whose main activity is the production of electric and electronic equipment 
for vehicles. Due to some deficiencies in their present waste management system a 
reorganization of collecting and storage area is necessary in order to meet the actual 
standards and best available requirments (BAT) in this area. The starting-point for this 
study was the evaluation of present situation regarding sources, types and quantities of 
waste and adequacy of its treatment. Considering the acceptance conditions of the 
authorized waste collectors, suitable size and type of waste containers were selected. 
Several spatial and technological schemes for rearrangement of the temporary storage 
capacity have been studied with the intention to propose the most suitable for actual 
case. It will be placed on about 620 m² of impermeable ground, all storage containers 
will be placed under the roof and liquid waste will be stored in collecting vessels on 
safety pallets for eventual spills. Polluted rainwater from the manipulation area and 
eventual spills will be collected and conducted to adequately dimensioned light liquids 
separator before their outflow into wastewater sewage system. In addition to 
technological and constructional changes at the present storage yard some other 
changes in waste management were proposed also. Some of them have already been 
implemented in everyday work, thus enabling evaluation of their effects. 
 
Key words : environmental protection, waste management, metal processing industry, 
temporary waste storage, best available technique   
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1. UVOD 

V kovinsko predelovalni dejavnosti so prisotni zelo različni postopki obdelave in 
predelave kovin, pogosto pa tudi drugih materialov. Velika pestrost izdelkov te 
dejavnosti pogojuje uporabo različnih in včasih zelo specifičnih tehnoloških postopkov, 
surovin in pomožnih materialov. Posredno to seveda vpliva tudi na pestrost vrst in 
količin odpadkov, ki pri tem nastajajo. Poleg kovinskih odpadkov v različnih oblikah, ki 
so tej dejavnosti skupni, se pojavljajo tudi drugi specifični odpadki, ki zahtevajo 
posebne načine ravnanja. Avtomobilski proizvajalci, katerih del dejavnosti obsega tudi 
obdelavo kovin, se zavedajo problemov zaradi nastajanja odpadkov v proizvodnji in 
njihove pestrosti, zato se trudijo zmanjšati količine odpadkov ter z nastalimi ravnati čim 
optimalnejše1,2. 
 
V Hidrii AET Tolmin, katere dejavnost sodi v »proizvodnjo električne in elektronske 
opreme za vozila« in vključuje načrtovanje, razvoj, proizvodnjo in prodajo sistemov za 
hladen start dizel motorjev, elektronike za podporo vžignih sistemov, hibridov in 
elektronskih magnetnih vžigalnikov, keramičnih sestavnih delov za avtomobilski 
program,  ter namenskih naprav in orodij, tako nastaja okoli 30 različnih vrst 
odpadkov3. 
  
Odpadki, ki nastajajo v kovinsko predelovalni industriji, se navadno zbirajo in začasno 
skladiščijo zunaj proizvodnih obratov. V teh zbiralnicah in začasnih skladiščih 
odpadkov je potrebno zagotoviti take pogoje, da ne prihaja do onesnaževanja okolja. 
Tudi v Hidrii AET se na podlagi njihove strateške usmeritve zavedajo tega. Strateška 
usmeritev družbe Hidria AET je namreč njena dolgoročna stalna rast in rast obsega 
proizvodnje ob upoštevanju varnosti in zdravja zaposlenih ter varovanja okolja – SHE 
vidikov (S-safety, H-healthy, E-environment). Varnost in zdravje zaposlenih ter 
varovanje okolja so vključeni v podporni proces vodenja - obvladovanje SHE vidikov, 
energije in infrastrukture. Ta proces zagotavlja, da dolgoročna rast družbe in obsega 
proizvodnje ne bosta povzročali prekomernega obremenjevanja okolja in rabe naravnih 
virov. Zato družba od leta 2002 deluje po načelih standarda ISO 140013.  
 
Po zahtevah omenjenega standarda je v družbi urejeno tudi področje ravnanja z 
odpadki. Ob presoji skladnosti delovanja družbe s standardom ISO 14001 v letu 2008 
pa je bila na področju ravnanja z odpadki ugotovljena neskladnost. Ugotovljeno je bilo, 
da se iz zbiralnikov za začasno skladiščenje odpadnih ostružkov izcejajo olja na 
betonska tla zbiralnice odpadkov, ki pa so netesna. Olje tako onesnažuje tla. 
Omenjena neskladnost je povod za ustreznejšo ureditev začasnega skladiščenja 
odpadkov v družbi in podlaga za to diplomsko delo.  
 
V družbi se bodo za rešitev neskladnosti najverjetneje odločili za gradnjo nove 
zbiralnice in začasnega skladišča odpadkov (v nadaljevanju: začasno skladišče), ki bo 
ustrezalo sedanjim okoljskim zahtevam. Za ureditev začasnega skladišča na konkretni 
lokaciji pa obstaja več različnih variant. Izhodišče diplomskega dela je, da bi na podlagi 
analize sedanjega načina ravnanja z odpadki, količin in vrst odpadkov v družbi, 
zakonodajnih zahtev ter priporočil o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT – Best 
Available Technique) na tem področju, pripomogel k najprimernejši odločitvi glede 
ureditve začasnega skladišča in vzporedno s tem podal tudi možne izboljšave sistema 
ravnanja z odpadki v družbi. Tako sta namen in obseg tega diplomskega dela:  
 

- oceniti sedanje stanje na področju ravnanja z odpadki v pogledu virov, vrst in 
količin odpadkov, 

- ugotoviti zahteve za skladiščenje posameznih vrst odpadkov, 
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- oceniti potrebno velikost skladiščnega prostora, 
- opredeliti variantne možnosti rešitve problema in jih ovrednotiti, 
- na podlagi navedenega predlagati izboljšave sistema ravnanja z odpadki in 

rešitev za začasno skladišče. 
 
Podrobnejša izhodišča dela lahko strnemo v naslednje: 
 
- sedanje začasno skladiščenje odpadkov pred oddajo pooblaščenim prevzemnikom 

je treba preurediti z namenom preprečitve onesnaževanja okolja, predvsem tal in 
vode, 

- sočasno s preurejanjem začasnega skladišča je smiselno oceniti tudi druge vidike 
ravnanja z odpadki v družbi ter ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in 
dobrih praks na tem področju predlagati morebitne izboljšave,  

- pri zasnovi novega začasnega skladišča je treba upoštevati realne razmere glede 
razpoložljivega prostora in predvideti zmogljivosti, ki bodo omogočale racionalno 
oddajo zbranih odpadkov v uničenje.   
 

Raziskava in okvir diplomskega dela se tako osredotoča na optimizacijo ravnanja z 
odpadki v Hidrii AET, cilj je pripraviti načrt in predlagati najboljšo izvedbo skladno s 
konceptom najboljših razpoložljivih tehnik oziroma ALARA (As Low AS Reasonably 
Achievable). 
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2. TEORETI ČNE OSNOVE 

Za okoljsko ustrezno ureditev začasnega skladišča odpadkov je treba upoštevati več 
dejavnikov. V tem delu so upoštevani predvsem naslednji: 
 
- značilnosti in okoljska občutljivost lokacije bodočega začasnega skladišča, 
- vrste in količine odpadkov, ki se bodo skladiščili v začasnem skladišču, 
- zahteve in priporočila v pogledu ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov. 
  
Na podlagi teh izhodiščnih podatkov, konkretnih prostorskih in tehničnih značilnosti 
lokacije ter ob upoštevanju stroškovnih vidikov, pa sledi iskanje optimalne tehnične 
rešitve za zbiranje in začasno skladiščenje odpadkov.  
 
Vsebina in oblika nadaljnjih vsebin tega dela ne sledi določilom Pravilnika o projektni in 
tehnični dokumentaciji4, ker to ni namen diplomskega dela, je pa le-to v nadaljevanju 
lahko podlaga za izdelavo tehnično-tehnoloških vsebin projektne dokumentacije za 
rekonstrukcijo sedanjega začasnega skladišča odpadkov v Hidrii AET. 
 
 
2.1 Problemi in primeri dobrih praks 
 
Napačno ravnanje z odpadki v industriji privede do problemov kot so: onesnaževanje 
okolja, neustrezno ravnanje z odpadki (odlaganje oziroma sežig namesto reciklaže), 
nezadostna izraba surovine,… V podjetjih tako težijo k čim optimalnejšemu sistemu 
ravnanja z odpadki in k zmanjševanju nastalih količin odpadkov 1. Z namenom doseči 
omenjeno pa je potrebna analiza sistema ravnanja z odpadki v preučevanem 
podjetju5,6. 

 
Najbolj očitni problemi pri ravnanju z odpadki v Hidrii AET so naslednji: 
iztekanje olja iz zbiralnikov na začasnem skladišču odpadkov, neustrezno sortiranje 
odpadkov ter neuporaba lovilnih posod pri skladiščenju tekočih odpadkov in odpadkov, 
iz katerih lahko pride do iztekanja nevarnih snovi. Podrobnejši opis problemov pri 
ravnanju z odpadki sledi v poglavju 3.5.2 Opis ravnanja in vrednotenje ustreznosti 
sedanjega skladiš čenja odpadkov . 
  
V nadaljevanju so predstavljeni primeri dobrih praks s področja ravnanja z odpadki. 
Najprej so opisane različne zbirne posode za odpadke, sledi predstavitev načinov, 
kako druga podjetja rešujejo nekatere probleme, ki jih to diplomsko delo obravnava. 
 
 
2.1.1 Zbirne posode za začasno skladiščenje odpadkov 
 
Na trgu se pojavlja veliko različnih zbirnih posod (zbiralnikov) za zbiranje in začasno 
skladiščenje odpadkov. V nadaljevanju so predstavljene različne vrste zbiralnikov za 
skladiščenje trdnih odpadkov in različne vrste posod za skladiščenje tekočih odpadkov. 
Opisane so tudi njihove lastnosti, predvsem v pogledu manipulacije z odpadki in 
preprečevanja onesnaževanja okolja, kar je podlaga za izbor najustreznejših za 
razmere v Hidrii AET. Izbor najustreznejših je predstavljen v poglavju 3.6 Določanje 
optimalne zmogljivosti za časnega skladiš čenja odpadkov, števila in vrste 
zbiralnikov za posamezen odpadek. 
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Odprti zbiralniki 
Zbiralniki te vrste so na razpolago v različnih dimenzijah. Standardne so izvedbe 
volumna od 4  do 16 m3. 
 
Ti zbiralniki omogočajo enostavno manipulacijo z odpadki. Pri polnjenju se odpadke z 
viličarjem enostavno dvigne in se jih iztrese v zbiralnik. Omogočeno je nalaganje tudi 
večjih delov. Pri praznjenju zbiralnika se odpadke iz njega dvigne s hidravličnim 
dvigalom. Z dvigalom se lahko zbiralnik dvigne nad tovornjak in se vanj iztrese vsebino. 
Tovrstni zbiralniki so skonstruirani tako, da se jih lahko naloži tudi na tovornjak. Na 
enak način se lahko vsebino iztrese iz zbiralnika (slika 1). 
 

 
  

Slika 1: Iztresanje vsebine iz odprtega zbiralnika 7 
 
Slaba stran takih zbiralnikov pa je dejstvo, da je vsebina v njih izpostavljena 
vremenskim vplivom. Predvsem so moteče padavine, ob katerih se v zbiralnikih nabira 
voda. Ob močnih in dolgotrajnih nalivih, ki v Tolminu niso redki, lahko voda celo 
prestopi zgornji rob zbiralnika. Tako pride do izcejanje snovi iz zbiralnika. Voda škoduje 
tudi samemu zbiralniku, saj nezaščitena notranjost rjavi. Uporaba tovrstnih zbiralnikov 
za skladiščenje odpadkov je smiselna predvsem v pokritih skladiščih.  
 
Zaprti zbiralniki 
Tudi zbiralniki te vrste so na trgu zastopani v različnih dimenzijah. Standardne so 
izvedbe volumna od 4  do 16 m3. 
 
Ti zbiralniki omogočajo boljše skladiščenje odpadkov kot odprti zbiralniki. Pokrov 
preprečuje vstop padavinam v notranjost, tako se zmanjša možnost izcejanja snovi, 
življenjska doba zbiralnika pa je daljša. Skladiščenje odpadkov v zaprtih zbiralnikih je 
tudi z estetskega vidika ustreznejše in pripomore h boljšemu izgledu in urejenosti 
lokacije, kjer so postavljeni.  
 
Največji problem pri uporabi tovrstnih zabojnikov pa predstavlja manipulacija z odpadki. 
Odprtine so navadno premajhne, da bi omogočale enostavno stresanje odpadkov v 
zbiralnik z viličarjem. Možno je sicer odložiti nek odpadek z viličarjem skozi odprtino, 
vendar se trdni odpadki ne porazdelijo enakomerno po notranjosti zbiralnika. Omejena 
je tudi velikost odpadka. Praznjenja takih zbiralnikov ni mogoče izvesti z dvigalom. 
Možno je samo s prekucnim sistemom, ki je prikazan na sliki 1. Odpadki pa morajo biti  
take oblike in velikosti, da se lahko iztresejo. 



5 
 

 

 
 

Slika 2: Zaprti zbiralnik 7 
 
Uporaba zaprtih zbiralnikov je smiselna za odpadke takšne velikosti in oblike, ki se 
enakomerno porazdelijo po notranjosti zbiralnika, in se s prekucnim sistemom iztresejo 
iz zbiralnika. Najprimerneje je, da se takšni zbiralniki polnijo ročno.   
 
Na slikah 3 in 4 je predstavljena zanimiva izvedba zaprtega zbiralnika nemškega 
proizvajalca. Zbiralniku se odpre celoten pokrov, kar omogoča nalaganje odpadkov z 
viličarjem in praznenje zbiralnika s hidravličnim dvigalom. Prikazani zbiralnik združuje 
lastnosti odprtega in zaprtega zbiralnika. 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
Slika 3: Posebna izvedba zaprtega zbiralnika  8       Slika 4: Zaprti zbiralnik posebne                       
                   izvedbe iz slike 3 8 

 

  

Zelo uporabni so tudi odprti ali zaprti zbiralniki na kolesih, saj se jih lahko premika s 
hidravličnim dvigalom. S hidravličnim dvigalom se jih lahko povleče izpod strehe in 
naloži na tovornjak. 
 
Kotalni zbiralniki 
V večini primerov so kotalni zbiralniki volumna nad 15 m3. Oblikovani so tako, da 
omogočajo enostavno nalaganje na tovornjak. Prav tako omogočajo enostavno 
manipulacijo pri nalaganju odpadkov v zbiralnik in praznjenje zbiralnika, saj imajo 
velike odprtine. Kotalni zbiralniki so odprti, zato v njih ni primerno skladiščiti odpadkov, 
iz katerih se izcejajo snovi, v nepokritih skladiščih. Na način kot je prikazan na sliki 5, 
lahko tovornjak zbiralnik odloži tudi v pokrito skladišče.  
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Slika 5: Nalaganje kotalnega zbiralnika na tovornja k 9 
 
Če je zaradi varčevanja ali omejitve s prostorom, vzporedno en ob drugem postavljenih 
več zbiralnikov, pa se pokaže njihova slaba stran. Onemogočen je namreč dostop z 
viličarjem do posameznega zbiralnika z vseh strani. Odpadke se tako v zbiralnik lahko 
nalaga samo na enem mestu. Nekatere vrste odpadkov (predvsem ostružki, večji deli 
kovin) se tako ne morejo enakomerno porazdeliti po zbiralniku, zato ga ni mogoče 
napolniti do polnega.  
 
Manjši zbiralniki    
Za skladiščenje nekaterih odpadkov, ki nastajajo v majhnih količinah, so primerni tudi 
zbiralniki volumna do 1 m3. V ta namen so ustrezni zbiralniki, ki omogočajo enostavno 
ročno polnjenje in praznjenje zbiralnika. Za skladiščenje nevarnih odpadkov so potrebni 
zaprti zbiralniki, ki preprečujejo emisije. 
 

 
 
Slika 6: Primer manjšega zbiralnika 10                               Slika 7: Manjši zapr ti zbiralnik 10 

 
Prekucni zbiralniki z dvojnim dnom  
Prekucni zbiralniki z dvojnim dnom so primerni za zbiranje odpadkov in njihov transport 
do skladišča odpadkov. Omogočajo enostavno praznjenje zbiralnika v večji zbiralnik v 
začasnem skladišču. Dvojno dno omogoči, da iz odpadka odtečejo tekočine.  
 

 

 
Slika 8: Prekucni zbiralnik z dvojnim dnom 11 
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Sodi za tekoče odpadke  
Skladiščenje odpadnih tekočin v sodih omogoča enostavno manipulacijo s tovrstnimi 
odpadki. Sodi volumna 200 L so primerni za zbiranje manjših količin odpadnih tekočin 
na mestu nastanka. Ko je sod poln, se ga lahko prenese v skladišče, kjer počaka na 
prevzem. Prevzemnik odpadka lahko sod odpelje ali pa iz njega izčrpa vsebino. 
Pravilno skladiščenje odpadnih tekočin v sodih je na lovilni posodi z rešetko (slika 9). 
Sodi so primerni za zbiranje in skladiščenje odpadnih tekočin, ki nastajajo v manjših 
količinah na različnih mestih.  

 

 
 

Slika 9: Skladiš čenje sodov 12 

 
Rezervoarji za skladiščenje odpadnih tekočin 
Poznanih je več izvedb rezervoarjev za skladiščenje odpadnih tekočin. Rezervoarji so 
različnih dimenzij in oblik, prilagojeni specifičnim potrebam. Rezervoarji so primerni za 
zbiranje in skladiščenje odpadka, ki nastaja na enem mestu v večjih količinah. Do 
rezervoarja mora biti omogočen dostop prevzemniku z vozilom, da lahko izčrpa 
vsebino. Manjše rezervoarje je možno prenesti z viličarjem k vozilu prevzemnika, 
vendar to ni najprimernejše, saj lahko pride do nesreče in razlitja. 
 
 
2.1.2 Uporaba zbiralnikov z dvojnim dnom v podjetju Iskra iz Nove Gorice 
 
Podjetje Iskra iz Nove Gorice uporablja za zbiranje in začasno skladiščenje ostružkov 
zbiralnike (kontejnerje) z dvojnim dnom13. Trdijo, da je s tem dosežen optimalen učinek 
odcejanja olja in emulzij. V to dvomim, saj se tekočine pri vsakem posameznem 
odlaganju v zabojnik za začasno skladiščenje, pretakajo skozi celotno vsebino, ki je že 
v zabojniku. Bolje je, da se olje odcedi že v manjšem zbiralniku za zbiranje v 
proizvodnji in se potem odcejene ostružke odloži v večji skladiščni zbiralnik. 
 
 
2.1.3 Premične streha nad začasnim skladiščem v italijanskem podjetju Faber 
 
Streha nad začasnim skladiščem odpadkov običajno povzroča težave pri transportu in 
manipulaciji z odpadki. Ta problem so v italijanskem podjetju Faber iz Čedada rešili s 
premično streho14. Streha se lahko s pomočjo hidravličnega sistema po potrebi 
premakne, kar omogoča nemoteno manipulacijo. Seveda pa je takšen sistem 
investicijsko zahteven.  
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2.1.4 Izvedba tal v reciklažnemu centru Kemis 
 
V podjetju Kemis so za izvedbo tal v njihovem reciklažnemu centru za nevarne 
odpadke  zahtevali naslednje15: 
 

- podložni beton v AB (armiranobetonski) izvedbi, 
- vodotesen AB estrih z metličeno hrapavo površino, 
- nosilnost površine tal na obtežbo 4,5 t /m2,  
- obstojnost površine tal na manipulacijo z viličarji, kamioni in s kovinskimi 

paletami, 
- obstojnost površine tal na abrazijo zaradi manipulacije z drugo embalažo, 
- obstojnost površine tal na razlitje nevarnih snovi (organska topila, naftni 

derivati, drugih tekočin), 
- obstojnost površine tal na zmrzal in na sredstva za taljenje ledu, 
- obstojnost površine tal na mehansko čiščenje s pometanjem, z lopato ter z 

vodo pri 100 bar pritiska, 
- obstojnost vmesne hidroizolacije med podložnim betonom in AB estrihom na 

organska topila, 
- predvideti variantni predlog hidroizolacije v dveh izvedbah: 

1. v plastični izvedbi s folijo primerne debeline (PE HD, PP, PVC) in 
2. v kovinski izvedbi z ustrezno ploščo primernega materiala, 

- za odvodnjo tekočin se morajo padci talne površine spuščati od zunanje linije 
fasade proti notranjosti zgradbe,  

- zaradi potrebnih prekinitev za dilatacijo je talna površina lahko razdeljena po 
rastrih 10 m x 10 m, , 

- zbiranje tekočin s površine tal predvideti z odprtimi talnimi kanali – kinetami, 
pokritimi s pocinkanimi rešetkami, 

-  izvedbo talnih kanalov - kinet predvideti variantno v vodotesni AB izvedbi, v             
plastični izvedbi (PE, PP, PVC) v povezavi s talno izolacijo in v kovinski izvedbi 
v povezavi s talno izolacijo, 

- padci odprtih kanalov naj končajo zaprti, brez iztoka, vendar z možnostjo 
čiščenja in praznjenja s sesanjem z vakuumsko črpalko, oziroma s črpanjem 
nabranih tekočin na najnižjih lokacijah talnih kanalov, namenjenih za 
zadrževanje tekočin, 

- tesnjenje dilatacijskih rež, če bodo poleg tesnjenja rež med talnimi površinami 
in talnimi kanali – kinetami, pokritimi s pocinkanimi rešetkami, še dodatno 
potrebne, izvesti z uporabo tesnilnih sistemov na osnovi klorkavčuka, teflona 
(PTFE) ali drugih tesnilnih mas, enakih obstojnosti, kot je zahtevana za talne 
površine. 
 

 
2.1.5 Zmanjševanje količin odpadkov v avtomobilski industriji 
 
Ravnanje z odpadki v avtomobilski industriji je usmerjeno v zmanjševanje količin 
odpadkov. Subarujeva tovarna v Indiani proizvede do 200.000 avtomobilov letno. V 
nobenem procesu ne nastane odpadek, ki bi ga morali oddati na odlagališče. Leta 
2006 so z reciklažo prihranili več kot 11.000 ton jekla in 1000 ton lesa16. Toyotine 
tovarne v Severni Ameriki so od leta 1999 zmanjšale količino odpadkov za oddajo na 
odlagališče za 96%17. 
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2.2 BREF (Best available techniques reference document) 
 
2.2.1 Splošno o BREF dokumentih 
 
Osnova BREF (Referenčni dokumenti o najboljših razpoložljivih tehnikah) je Evropska 
direktiva 96/61 za celovito preprečevanje onesnaženja in njegov nadzor (direktiva 
IPPC). Direktiva IPPC temelji na načelu zmanjšati in kolikor je mogoče preprečiti 
industrijsko onesnaževanje na osnovi uporabe najboljših razpoložljivih tehnik (Best 
Available Techniques – BAT). BREF dokumenti obstajajo za različne industrijske 
panoge in so bili vpeljani zato, da bi omogočili izmenjavo informacij o merilih za 
določanje BAT. Namen BREF dokumentov je spodbujanje raziskovanja in ocenjevanja 
BAT, ugotavljanje postopkov, ki izpolnjujejo merila BAT, določanje referenčnih učinkov 
BAT za državne organe, industrijo, nevladne organizacije in javnost ter omogočanje 
uporabe BAT na ravni obrata.  
 
 
2.2.2 BREF dokument o ravnanju z odpadki 
 
Najboljše razpoložljive tehnike pri ravnanju z odpadki obravnava Reference Document 
on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries18 (v nadaljevanju: 
BREF dokument). Za to diplomsko delo je pomembno poglavje o skladiščenju in 
ravnanju z odpadki (Storage and handling). Obstaja tudi BREF dokument o emisijah pri 
skladiščenju (Emission from storage19), vendar ga posebej ne obravnavamo, saj ne 
podaja bistveno drugačnih priporočil za področja, ki so pomembna za skladiščenje 
odpadkov, kot jih podaja BREF dokument o ravnanju z odpadki.  
 
Upoštevanje BREF dokumentov in uvedba BAT je obveza podjetij oz. dejavnosti, ki so 
zavezanci po direktivi IPPC. Njena določila so bila prenesena v naš pravni red v Uredbi 
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega20. Hidria AET ne sodi med IPPC podjetja, zato zanjo uvedba BAT ni obvezna, 
vendar to, v skladu s poslovno politiko družbe in s stališča pridobitve in vzdrževanja 
certifikata po standardu ISO 14001, pri vseh novih posegih upošteva oz. izvaja. 
 
Pomembna priporočila iz BREF dokumenta v zvezi s skladiščenjem odpadkov, 
relevantna tudi za razmere v družbi Hidria AET, so naslednja: 
 

- Skladišče odpadkov naj ne bo locirano v bližini vodnih virov. Lokacija skladišča 
mora biti izbrana tako, da je manipulacija z odpadki znotraj podjetja čim manjša.  

- Skladiščna mesta za posamezne odpadke morajo biti označena. Poleg naziva 
odpadka naj bodo na napisu na skladiščnem mestu navedene tudi nevarne 
lastnosti skladiščenega odpadka in največja količina odpadka, ki se lahko 
skladišči.  

- Predpisati je potrebno največjo dovoljeno količino odpadkov, ki se lahko 
skladiščijo. Predpisana največja količina odpadka, ki se lahko skladišči, ne sme 
biti presežena.  

- Zagotoviti je potrebno, da lahko sistem za zbiranje meteorne ali odpadne vode 
v skladišču zadrži vsa možna onesnaženja, ki so lahko posledica izcejanja iz 
odpadkov. Omenjeni sistem mora biti oblikovan tako, da preprečuje mešanje 
izcedkov iz nezdružljivih odpadkov.  

- Dostop s tovornimi vozili mora biti vedno omogočen do vseh predelov 
skladišča.  
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- Za skladiščenje odpadnih vnetljivih snovi je potrebno upoštevati posebne 
zahteve za skladiščenje teh snovi.   

- Odpadke je potrebno skladiščiti na neprepustni podlagi, ki je obstojna na 
izcedke iz odpadkov. Skladišče mora imeti urejeno tudi napravo za lovljenje 
onesnaženih tekočin.  

- Urejeno mora biti posebno mesto za zbiranje manjših količin nevarnih snovi 
(navadno iz laboratorijev). Manjše količine se na tem mestu zbira v večje 
posode, ki se jih, ko so polne, postavi na ustrezno mesto v skladišču.  

- Zbiralnike in sode z odpadki se skladišči v pokritem skladišču. S tem so 
dosežene manjše možnosti za izpiranje snovi, zbiralnikom in sodom pa se 
podaljša življenjska doba.  

- Zbiralnike in sode, v katerih se skladišči snovi, za katere ni nevarnosti, da bi 
prišlo do izpiranja nevarnih snovi ali niso občutljive na svetlobo ali vročino, se 
lahko skladišči tudi v nepokritih skladiščih.  

- Skladišči se zbiralnike in sode, katerih pokrovi so dobro zatesnjeni.  
- V višino se ne sme skladiščiti več kakor dva soda. To pomeni, da ne smeta biti 

naložena več kot dva soda en nad drugim. Vedno mora biti okoli skladiščenih 
sodov dovolj prostora za preverjanje morebitnih iztekanj snovi. 

- Redno je potrebno pregledovati stanje zbiralnikov, sodov, ostalih posod za 
shranjevanje odpadkov, podlago (neprepustna tla) skladišča in napravo za 
lovljenje onesnaženih tekočin.  

- Vse napake, ki lahko privedejo do onesnaževanja, morajo biti odpravljene v 
najkrajšem možnem času.   

 
Vsebina BREF dokumenta povzema splošno dobro prakso pri ravnanju z odpadki v 
EU. Nekatere specifičnosti, povezane prav s skladiščenjem odpadkov oz. nevarnih 
snovi, pa so opisane tudi v nekaterih drugih dokumentih in virih. Navedeni in 
uporabljeni so pri predlogih izboljšav sedanjega ravnanja z odpadki v Hidrii AET v 
eksperimentalnem delu. 
 
 
2.3 Standardi na področju začasnega skladiščenja odpadkov 
 
2.3.1 Splošno o standardih 
 
Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ, in ki 
določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ali njihove rezultate ter je 
namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje 
urejenosti na danem področju. S standardizacijo, ki je dejavnost vzpostavljanja 
standardov, se v Sloveniji ukvarja Slovenski inštitut za standardizacijo. To je slovenski 
nacionalni organ za standarde, odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
nacionalnega sistema standardizacije, ki na mednarodno primerljiv način zagotavlja 
vsem zainteresiranim slovenske nacionalne in druge standarde, predstavlja Slovenijo v 
mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo ter omogoča ustvarjalno 
sodelovanje vseh zainteresiranih v Sloveniji pri zastopanju nacionalnih interesov v 
procesu evropske in mednarodne standardizacije21. 
 
Standardov, ki bi neposredno urejali področje skladiščenja odpadkov, ni. Posredno pa 
je relevanten standard, ki ureja dimenzioniranje, obratovanje in vzdrževanje 
izločevalnikov lahkih tekočin (lovilcev olj), ki so obvezen varovalni element za 
preprečevanje emisij v vode tudi iz skladišč odpadkov. 
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2.3.2 Standard za izločevalnike lahkih tekočin 
 
Iz zakonodaje izhaja, da je potrebno odpadke skladiščiti tako, da je preprečeno  
onesnaževanje okolja. Iz tega izhaja, da morajo biti skladišča opremljena tudi z 
izločevalniki lahkih tekočin, ki se lahko pojavijo v skladiščih. To je tudi priporočilo BREF 
dokumentov in zahteva Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo22, ki predpisuje, da morajo biti izločevalniki lahkih tekočin 
skladni s standardom SIST EN 858. Standard SIST EN 858-1:2002 - Ločevalni sistemi 
za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del23  se ukvarja z načeli načrtovanja ločevalnih 
sistemov za lahke tekočine, z značilnostmi, preskušanjem, označevanjem ter kontrolo 
kakovosti ločevalnih sistemov. Za uporabnike pa je bolj zanimiv SIST EN 858-2:2003 - 
Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del24, ki se ukvarja z izbiro 
najmanjše velikosti, vgradnjo, obratovanjem ter vzdrževanjem izločevalnikov lahkih 
tekočin. Standard zadeva izločevalne sisteme za ločevanje ogljikovodikov mineralnega 
izvora iz onesnažene vode.  
 
 
2.3.3 Standard SIST EN 858-2:2003 
 
Določanje ustreznega tipa izločevalnika lahkih tekočin 
Sestavni deli izločevalnikov so definirani v standardu SIST EN 858-1:200223 in 
prikazani v preglednici 2.  
 
Preglednica 1: Sestavni deli izlo čevalnikov, definirani s SIST EN 858-1:2002 23 

Sestavni deli Kratica za posamezen sestavni del 

Usedalnik trdnih delcev S 
Gravitacijski izločevalnik II 
Koalescenčni izločevalnik I 
Vzorčevalni jašek P 

 
 

V aneksu B standarda SIST EN 858-2:200324 so podane usmeritve, kakšna 
kombinacija sestavnih delov je ustrezna za določen izločevalnik. Usmeritve so podane 
glede na dejavnost, ki se izvaja na področju, kjer se bo nahajal izločevalnik, ter glede 
na nadaljnjo obdelavo odpadne vode (ali bo odpadna voda obdelana še v čistilni 
napravi ali pa bo odtekala v okolje) . 
 
Določanje ustrezne velikosti izločevalnika lahkih tekočin 
Velikost izločevalnika lahkih tekočin je odvisna od maksimalnega dotoka padavinske 
vode, maksimalnega dotoka onesnažene vode, gostote lahkih tekočin in prisotnosti 
snovi, ki ovirajo ločevanje. 
 
Ustrezna velikost izločevalnika lahkih tekočin je določena na osnovi nazivne velikosti 
izločevalnika lahkih tekočin, katere izračun predpisuje standard SIST EN 858-2:200324. 
V tem diplomskem delu je prikazan samo način izračuna nazivne velikosti, saj mora 
ustrezno velikost izločevalnika na podlagi nazivne velikosti po standardu SIST EN 858-
1:200223 zagotoviti proizvajalec. Primer izračuna nazivne velikosti je prikazan v 
poglavju 3.8.4.2 Določanje nazivne velikosti izlo čevalnika lahkih teko čin.  
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Ustrezna postavitev izločevalnika 
Izločevalnik mora biti postavljen čim bližje viru onesnaženja in tako, da je čim lažji 
dostop pri vzdrževalnih aktivnostih in pri črpanju lahkih tekočin ob praznitvi 
izločevalnika.  
 
Ustrezno vzdrževanje izločevalnika lahkih tekočin 
Vzdrževanje izločevalnika lahkih tekočin se mora izvajati po navodilih proizvajalca. Ne 
glede na navodila proizvajalca pa morajo biti vsakih 6 mesecev na izločevalniku lahkih 
tekočin izvršena naslednja opravila: 
 

- merjenje višine usedlega materiala v usedalniku,  
- merjenje višine izločenih lahkih tekočin nad vodno gladino, 
- preverjanje delovanja funkcionalnih delov izločevalnika, 
- preverjanje stanja koalescenčnega vložka in  
- čiščenje odtočne cevi. 

 
Če je potrebno, se istočasno usedalnik tudi očisti in odstrani lahke tekočine z gladine.   
  
Vsaj vsakih 5 let je potrebno izločevalnik lahkih tekočin izprazniti in preveriti: 
 

- zatesnjenost izločevalnika, 
- stanje strukturnih delov, 
- stanje električnih naprav in napeljav, če so prisotne, 
- stanje funkcionalnih delov izločevalnika in 
- stanje avtomatske naprave za zapiranje dotoka v izločevalnik. 

 
Vse vzdrževalne aktivnosti je potrebno beležiti in omogočati poročanje o vzdrževanju  
pristojnim organom. 
 
 
2.4 Zakonodajne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov 
 
Predpis, ki bi posebej urejal skladiščenje odpadkov, ne obstaja. Tako je relevantne 
zahteve potrebno razbrati iz splošnih predpisov za ravnanje z odpadki in posebnih 
predpisov za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, ki pri obravnavani dejavnosti 
nastajajo. 
 
Krovni predpis na tem področju je Uredba o ravnanju z odpadki25, katere splošna 
zahteva je, da je z odpadki treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in je 
preprečeno čezmerno obremenjevanje okolja. V nadaljevanju pa so predstavljene tudi 
nekatere podrobnejše določbe posameznih predpisov, ki so relevantni za začasno 
skladiščenje odpadkov v Hidrii AET.  
 
Uredba o ravnanju z odpadki25   
Uredba definira dejavnost začasnega skladiščenja odpadkov, ki je skladiščenje 
odpadkov pri povzročitelju odpadkov na kraju nastanka, pred njihovo oddajo v zbiranje 
ali obdelavo. Za ureditev začasnega skladiščenja odpadkov so pomembne naslednje 
vsebine uredbe: 
 
- s posamezno skupino, podskupino ali vrsto odpadkov, za katero obstaja poseben 

predpis, ki ureja ravnanje s temi odpadki, je potrebno ravnati po posebnem 
predpisu,  
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- z odpadki je potrebno ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez 
uporabe postopkov ali metod, ki z emisijo snovi ali energije povzročajo prekomerno 
onesnaževanje, 

- imetnik odpadkov mora odpadke do oddaje ali prepustitve v nadaljnje ravnanje 
skladiščiti ločeno in zagotoviti, da se odpadki ne mešajo in z njimi ravnati tako, da 
jih je mogoče obdelati, 

- začasno ali predhodno skladiščenje odpadkov je dovoljeno največ za dvanajst 
mesecev, 

- količina začasno ali predhodno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine 
odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti povzročitelja ali zbiralca odpadkov 
nastanejo v dvanajstih mesecih, 

- začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje in skladiščenje je dovoljeno v za to 
namenjenih prostorih objektov, ki so urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo 
skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, 

- odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo biti pakirani tako, da ne 
povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi, 

- nevarni odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo biti opremljeni z 
oznako za nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije. 

 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih26 
Ta uredba se sicer neposredno ne nanaša na vsebino tega diplomskega dela, vendar 
pa natančno določa razliko med skladiščenjem odpadkov, začasnim skladiščenjem 
odpadkov in odlaganjem odpadkov. Ta razlika je definirana v 10. odstavku 2. člena, ki 
pravi, da je odlagališče tudi: 
 

– naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov skladišči svoje odpadke na 
kraju njihovega nastanka več kakor tri leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po 
postopkih predelave v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in 

– stalna naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladiščijo več kakor eno leto 
pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da načrtovano začasno skladišče odpadkov ni 
odlagališče odpadkov. Tako zanj tudi ne veljajo določila o odvajanju izcedne vode iz 
odlagališč odpadkov. 
 
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in     
akumulatorji27 
Uredba prepoveduje prepuščanje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu 
javne službe kot mešani komunalni odpadek. Za oddajanje odpadnih baterij in 
akumulatorjev ima pravna oseba štiri možnosti. Odpadke lahko oddaja: 
 
- v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, 
- v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov,  
- zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev neposredno in 
- v zbiralnicah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če jih zbiralec vzpostavi.  
 
Industrijske baterije in akumulatorje se lahko oddaja proizvajalcu ali zbiralcu, ki zanj 
zbira odpadne baterije in akumulatorje. 
  
Odpadne baterije in akumulatorji morajo biti, preden so prepuščene izvajalcu javne 
službe ali zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, hranjene ločeno od 
drugih odpadkov. 
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Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo28  
V Prilogi 1 te uredbe je odpadna električna in elektronska oprema razvrščena v 
razrede. V Hidrii AET nastaja odpadna električna in elektronska oprema, ki spada v 
naslednje razrede: 
 
- oprema za informacijske tehnologije in telekomunikacije, 
- oprema za razsvetljavo, 
- električna in elektronska orodja (z izjemo velikih nepremičnih industrijskih orodij) in 
- instrumenti za spremljanje in nadzor. 
 
Obveznosti končnega uporabnika, pri katerem odpadna oprema nastane, so naslednje:  
 
- končni uporabnik ne sme prepuščati odpadne opreme izvajalcu javne službe kot 

mešani komunalni odpadek, 
- končni uporabnik mora odpadno opremo, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstev, 

oddajati distributerju, proizvajalcu ali pridobitelju te opreme, 
- končni uporabnik mora odpadno opremo pred oddajo distributerju, proizvajalcu, 

pridobitelju ali izvajalcu občinske javne službe zbirati in hraniti ločeno, tako da se 
ne meša z drugimi odpadki, da se ne zmečka, zdrobi ali drugače uniči ali onesnaži 
z nevarnimi ali drugimi snovmi, tako da njena ponovna uporaba ali predelava ni 
onemogočena oziroma je izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških, 

- če odpadna oprema vsebuje snovi ali materiale, ki jih je treba v skladu s posebnimi 
predpisi, ki urejajo odstranjevanje teh snovi ali materialov, odstraniti iz nje, preden 
se razstavi, mora končni uporabnik zagotoviti, da je odpadna oprema v takem 
stanju, da je odstranitev teh snovi ali materialov mogoče izvesti na predpisan način. 

 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo29 
Določila te uredbe se uporabljajo za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso odpadno 
embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, 
gospodinjstvih ali drugod, ne glede na uporabljeni embalažni material, če za 
posamezno vrsto embalaže ali odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno 
embalažo poseben predpis ne določa drugače.  

 
Odpadna embalaža, ki nastaja v Hidrii AET, se oddaja kot odpadna embalaža, ki ni 
komunalni odpadek. Končni uporabnik mora tako odpadno embalažo, ki jo oddaja ali 
vrača, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki in da jo je mogoče zbrati in 
ponovno uporabiti, predelati ali odstraniti.  
 
Odpadno embalažo, ki ima lastnosti nevarnih odpadkov, ali če je v njej embalirano 
neuporabno nevarno blago, se razvršča med nevarne odpadke in se jo oddaja zbiralcu 
nevarnih odpadkov. 
 
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj30 
Povzročitelj odpadnih olj mora zagotoviti zajem odpadnih olj, ki nastajajo pri izvajanju 
njegove dejavnosti. Začasno skladiščenje zajetih odpadnih olj je potrebno zagotoviti v 
zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali drugih posodah, tako da se ne povzroča 
onesnaževanja okolja. Zabojniki, rezervoarji, sodi ali druge posode iz prejšnjega 
odstavka morajo biti označeni tako, da je iz njih razvidna vrsta odpadnega olja. 
 
Povzročitelj odpadnih olj mora svoja odpadna olja oddati zbiralcu odpadnih olj na 
prevzemnem mestu, ki ga mora urediti v objektu ali ob njem, kjer odpadna olja zaradi 
izvajanja njegove dejavnosti nastajajo. 
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Povzročitelj odpadnih olj, pri katerem nastane v enem koledarskem letu 500 L ali več 
odpadnih olj, mora urediti na kraju nastanka teh olj  prevzemno mesto, ki mora biti 
urejeno tako, da pri oddajanju oziroma prevzemanju odpadnih olj ne povzroča 
onesnaževanja okolja.  
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo22 
Pri začasnem skladiščenju odpadkov lahko pride do izlitja oz. izcejanja nevarnih snovi 
iz odpadkov. To pomeni, da lahko pride do emisij snovi pri odvajanju odpadnih vod v 
vode ali javno kanalizacijo. Zato je potrebno pri načrtovanju začasnega skladišča 
odpadkov upoštevati tudi to uredbo.  
 
Uredba definira pojem »lovilec olj«. Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode z 
izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v 
skladu s standardom SIST EN 858-2 in je zgrajena ali kot gradbeni proizvod 
načrtovana, preskušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene 
proizvode. 
 
Uredba definira pojem »odvajanje snovi v vode«. Naštete so snovi, katerih emisije v 
vode ali v javno kanalizacijo se štejejo za odvajanje snovi v vode. Med naštetimi 
snovmi je tudi  mineralno olje.  
 
Definiran je pojem »industrijska odpadna voda«. To je tudi voda, ki nastaja kot zmes 
industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če 
se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode.  
 
Uredba določa mejne vrednosti za odvajanje industrijske odpadne vode v vode ali 
kanalizacijo. Za odvajanje odpadnih vod, onesnaženih z mineralnimi olji v kanalizacijo, 
je mejna vrednost 20 mg olja/L odpadne vode. 
 
Na iztoku iz naprav, ki oddajajo onesnažene vode, je potrebno opravljati monitoring 
odpadnih vod. Njegov način in obseg je določen s posebnim predpisom. Upravljavec 
lovilca olj mora imeti poslovnik za njegovo obratovanje. Voditi mora obratovalni 
dnevnik. Določene so tudi izjeme, za katere omenjena določila ne veljajo. 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 

 
Večji del tega diplomskega dela sem opravil v času, ko sem bil leta 2008 v Hidrii AET 
zaposlen preko študentskega servisa v službi SHE. V delo te službe sem bil uveden z 
namenom kasnejše zaposlitve v tej družbi, vendar se to zaradi posledic gospodarske 
recesije (še) ni zgodilo. Moj namen je bil diplomsko delo v letu 2008 tudi dokončati, kar 
pa se zaradi različnih razlogov ni uresničilo. Sodeloval sem pri večini projektov, ki so se 
v  tem obdobju vršili v službi SHE, pri čemer je večina aktivnosti, ki so opisane v 
nadaljevanju rezultat mojega dela. Pri stvareh, ki so opisane v poglavju 4.2 Rezultati 
že uvedenih izboljšav v sistemu ravnanja z odpadki,  in jih nisem izvedel sam, je 
navedeno, pri katerih so sodelovali tudi drugi zaposleni na Hidrii AET. 
 
V sklopu diplomskega dela sem opravil naslednje aktivnosti: 
1. pripravil pregled stanja okolja na lokaciji Hidrie AET, 
2. pripravil pregled vrst in količine odpadkov v družbi Hidria AET 
3. pregledal dosedanja navodila za ravnanje z odpadki, ki veljajo v družbi Hidria AET 
4. pregledal dosedanje lokacije za skladiščenje odpadkov v Hidrii AET. 
 
Na osnovi tako pridobljenih podatkov in pregleda zakonodaje, priporočil ter primerov 
dobrih praks z obravnavanega področja, sem z metodo ocenjevanja preveril ustreznost 
dosedanjega načina skladiščenja, opozoril na napake in težave ter predlagal 
izboljšave.  
 
Opravljen pregled sistema ravnanja z odpadki je podoben že uporabljenemu pregledu 
v raziskavi o ravnanju z odpadki v španskem industrijskem centru5. 
 
 
3.1 Stanje okolja na lokaciji Hidrie AET 
 
Lokacija Hidrie AET se nahaja na rečni terasi dveh občutljivih alpskih rek ob vznožju 
spodnjih bohinjskih gora. Vsaka gospodarska dejavnost je v takem okolju lahko 
moteča. Potrebno je natančno preučiti značilnosti lokacije, da lahko ocenimo možne 
vplive dejavnosti na okolje in predvidimo potrebne ukrepe za njegovo varovanje. Zato 
je v tem poglavju opisano stanje okolja na območju Hidrie AET. Meteorološki podatki 
so podlaga za oceno količin meteornih vod in dimenzioniranje naprav za ravnanje z 
njimi. Podatki o geološki zgradbi tal so informacija o ranljivosti terena in nevarnosti za 
neposreden prenos morebitnega izliva nevarnih snovi v podtalnico in bližnje vodotoke. 
Preverjena je tudi vključenost lokacije v vodovarstvena ali naravovarstvena območja. 
 
 
3.1.1 Podnebje 
 
Hidria AET ima svoje proizvodne obrate v Poljubinju blizu Tolmina v tolminski kotlini. 
Klimatski podatki za obdobje od leta 1960 do leta 1990, objavljeni na spletni strani 
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), kažejo, da je povprečna letna 
temperatura v Tolminu 10,6 oC, letna višina padavin znaša 2246 mm in povprečno 
število dni s padavinami v tem obdobju je 11631. Intenziteta padavin je določena na 
podlagi meritev na Tolminu najbližji meteorološki postaji v Kneških Ravnah. Po 
podatkih ARSO je intenziteta padavin za povratno dobo 5 let (n=0,2) in trajanje naliva 
10 minut, 300 L/s*ha.  Podatek je določen iz meritev v obdobju od leta 1975 do 1978 in 
v obdobju od leta 1982 do 200431. 
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Slika 10: Grafi čen prikaz intenzitete padavin s povratno dobo 5 let  
 
 
3.1.2 Morfologija terena, geološke in hidrogeološke razmere 
 
Morfologija terena32 
Območje Hidrie AET se nahaja na rečni terasi na desnem bregu nad Tolminko in je 
proti zahodu oddaljena od reke približno 500 metrov. Nadmorska višina lokacije je okoli 
190 metrov. Površina terena se zelo položno spušča proti jugu oziroma jugozahodu. 
 
Geološke razmere32 
Na območju med Poljubinom in Tolminom je predkvartarna kamninska podlaga, pokrita 
s kvartarnimi rečnimi sedimenti v terasah (naplavine Soče in Tolminke). Rečni 
sedimenti so pretežno sestavljeni iz apnenčevega proda in peska. Ponekod se dodatno 
pojavljajo še sedimenti manjših potokov, kot tudi ostanki ledeniškega nanosa-morene. 
 
Hidrogeološke razmere32 
Apnenčev prod in pesek, ki sestavljata temeljna tla, je srednje do dobro 
vodoprepusten. Padavinske vode večinoma hitro poniknejo v podtalje. 
 
V kvartarnih naplavinah nastopa stalna podzemna voda s prosto gladino. Vodna 
gladina je nekoliko nad višino Tolminke, katere struga je približno na višini 160 metrov 
nad morjem, torej je gladina podzemne vode približno 30 metrov pod površjem. 
 
Na sami lokaciji Hidrie AET ni izvirnih ali površinskih voda. Območje ni v 
vodovarstvenem območju. Lokacija Hidrie AET pa spada v  prispevno območje 
kopalnih vod33. 
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Območje Hidrie AET je obrisano z modro črto, svetlo rjavo so obarvana ekološko pomembna območja, območje 
obarvano z vijola barvo je reka Tolminka. 

 
Slika 11: Posnetek obmo čja Hidrie AET na karti ekološko pomembnih obmo čij 33 

 

 
Modro področje je prispevno območje kopalnih vod  

 
Slika 12: Posnetek obmo čja Hidrie AET z ozna čenim prispevnim obmo čjem kopalnih 

vod 33 
 
 
3.2 Vrste in količine odpadkov v družbi Hidria AET 
 
V družbi Hidria AET so v obdobju med letoma 2004 in 2008 nastali odpadki v količinah, 
predstavljenih v preglednici 2. V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki26 so odpadki 
prikazani po vrstah odpadkov. 
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Preglednica 2: Koli čine in vrste odpadkov nastalih v Hidrii AET v obdob ju 2004 – 200834 

Koli čina v tonah Vrsta odpadka 

2004 2005 2006 2007 2008 

Odpadki pri odstranjevanju barv in lakov 
(impregrirani lonec)  0,03 0,03   

Izrabljeni tiskarski tonerji   0,2 0,05 0,012 

Odpadna keramika 10 26 21 19,08 14,43 

Mulj iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka  
(mulj iz usedalnika v pripravi mase)  2,5 6 4 2 

Opilki in ostružki železa 31 30 31 38,6 29,11 

Drugi delci železa (železo, plo čevina, jeklo) 73 71 50 75,5 28,97 

Ostružki, opilki, prah in delci barvnih kovin 
(aluminij, medenina, spajka) 3,1 3,5 0,4 2,82 5,2 

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene 
(perkloretilen) 2,2 2 2 2,48 1,18 

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov  1,4 2,2 2 5,46 2,8 

Strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov 6 2,3 4,6 4,35 6,35 

Kovinski mulj, ki nastaja pri brušenju, poliranju, 
lepanju 0,08 0,04  0,15 0,15 

Z oljem onesnažena voda iz naprav za lo čevanje 
olja in vode 0,9  0,6 9 0,72  

Kurilno olje in diesel   0,4 0,02  

Druga halogenirana topila (teko čina iz 
razmaščevalne naprave, metilen klorid) 1,1 1,8  0,77 1,09 

Druga halogenirana topila in mešanica topil 0,06 0,2  0,02  

Papirna in kartonska embalaža 10,7 12,8 10 15 7,7 

Plasti čna embalaža 2,9 0,8 1,1 1,42 1,63 

Lesena embalaža  4,2 4 4  

Kovinska embalaža   0,4 0,68  

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 1,1 0,5 0,7 0,4 0,2 

Absorbenti, filtrirna sredstva, mastne krpe, 
onesnaženi z nevarnimi snovmi 4,1 3,8 4,2 5,24 4,72 

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni 
navedena pod 16 02 09 do 16 02 12   0,1 0,05 0,42 

Zavržena oprema, ki ni navedena pod 16 02 09 
do 16 02 13 0,2 0,3 0,7 0,2 0,376 

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 0,05    0,09 

Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo 0,06 0,1   0,03 

Svin čeve baterije   0,02  0,18 

Mešanica betona, opeke, ploš čic 10     

Gradbeni material, ki vsebuje azbest 8 0,9 11   

Muji, ki nastajajo pri fizikalno –  kemijski obdelavi 
in vsebujejo nevarne snovi (galvanski mulj) 0,6  0,7 1,36 0,346 

Fluo cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro 0,09 0,02 0,07 0,05 0,1 

Mešani komunalni odpadki 211 85,6 92 83,86 82,7 

 
Iz preglednice je razvidno, da je vrsta in količina nastalih odpadkov v navedenem 
obdobju precej podobna. Količinsko so najpomembnejši mešani komunalni odpadki 
(klasif. št. 20 03 01) ter drugi delci železa (12 01 02). Od nevarnih odpadkov pa so za 
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dejavnost Hidrie AET značilne izrabljene emulzije, ki ne vsebujejo halogenov (12 01 
09*), mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (12 01 06*) ter mastne krpe (15 02 
02*). V posameznih letih se pojavljajo tudi odpadki, ki niso običajni za delovanje Hidrie 
AET in so posledica obnove stavb, gradnje ali odstranitve dotrajanih naprav. Tudi 
takšne odpadke je potrebno upoštevati pri načrtovanju začasnega skladišča  
odpadkov.  
 
 
3.3  Zbiranje odpadkov v družbi Hidria AET  
 
Iz predhodnega poglavja je razvidno, da v Hidrii AET nastaja veliko različnih vrst 
odpadkov, ki se zbirajo ločeno. V družbi je bil pred časom vzpostavljen sistem 
obveščanja zaposlenih o ravnanju s posamezno vrsto odpadkov. Nad zbirne posode za 
odpadke so bila nameščena shematska navodila, iz katerih je razvidno, kako naj 
zaposleni ravna z odpadkom. Navodilo vsebuje tudi podatke o tem, katere stvari 
spadajo med obravnavano vrsto odpadka in katere ne, čeprav so po izgledu podobne 
obravnavani vrsti odpadka.  
 
3.4 Opis sedanjih lokacij za začasno skladiščenje odpadkov  
 
Trenutno se odpadki v družbi začasno skladiščijo na treh različnih mestih. Na sliki 13 je 
prikazan tloris območja Hidrie AET. Lokacije, kjer se začasno skladiščijo odpadki, so 
označene z barvnimi krožci. Objekti družbe so na skici označeni z modro barvo, 
cestišča in parkirišča pa s črno barvo.  
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 LEGENDA: 
A1 - aneks hale  
A2 - hala  grelne tehnologije 
B1 - aneks hale 
B2 - hala tehnološki center 
C1 - aneks hale 
C2 - hala dizel 
D - hala mehatronika 
E - razvojno tehnološki center 
G - energetski blok 
H - plinska postaja 
I - odprema 
J - skladišče zdravju škodljivih snovi 
K - vratarnica 
N - skladišče za začasno skladiščenje odpadkov 

 
Slika 13: Skica obmo čja Hidrie AET z lokacijami za za časno skladiš čenje odpadkov 

 
 
3.4.1  Skladišče zdravju škodljivih snovi 
 
Nekateri nevarni odpadki, ki nastajajo v manjših količinah (odpadni metilen klorid, 
svinčevi akumulatorji, baterije, fluorescentne svetilke, odpadna embalaža zalivnih mas) 
se skladiščijo v skladišču zdravju škodljivih snovi. Tu se poleg omenjenih odpadkov 
skladiščijo še sveža mineralna olja, halogenirana topila in nekatere kemikalije. To je 
zaprto in pokrito skladišče velikosti 16 m2, opremljeno z avtomatskim gasilnim 
sistemom. Na sliki 13 je skladišče označeno z zelenim krožcem. 
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3.4.2  Mesto za zbiranje odpadkov iz tehnološkega centra in iz grelnih tehnologij 
 
Na tem mestu sta postavljena dva kovinska zbiralnika, prostornine 7 m3. V enega se 
odlaga odpadne kovine iz tehnološkega centra, v drugega pa odpadne keramične 
izdelke, ki vsebujejo tudi kovine. Na sliki 13 je to mesto označeno z rumenim krožcem. 
 
 
3.4.3  Začasno skladišče odpadkov 
 
Lokacija začasnega skladišča odpadkov je na sliki 13 označena z rdečim krožcem. To 
je 595 m2 velika nepokrita ploščad za začasno skladiščenje odpadkov, zgrajena leta 
1981 po takratnih zahtevah. Različne vrste odpadkov se skladišči v 11-ih kovinskih 
zbiralnikih, prostornine 7 m3, okoli 10-ih kovinskih zbiralnikih, prostornine 0,5 m3 in v 
sodih, prostornine 200 L. Poleg odpadkov se tu skladiščijo tudi sveža mineralna olja. 
Vsa mesta za odpadke so označena z napisnimi tablami, ki vsebujejo naziv odpadka in 
njegovo klasifikacijsko številko. 
 
Problem tega začasnega skladišča je izcejanje olj iz zbiralnikov za odpadne ostružke in 
netesne dilatacije na betonski podlagi. Obstaja velika verjetnost, da skozi dilatacije olje 
pronica v tla. Skladišče sicer ima vgrajeno napravo za ločevanje vode in lahkih tekočin 
(lovilec olj), a najverjetneje del olja ponikne, preden doseže omenjeno napravo. 
 

 
 

Slika 14: Izcejanje olja iz zbiralnika za odpadne o stružke 
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3.5 Opis ravnanja in ocena ustreznosti sedanjega skladiščenja odpadkov 
 
3.5.1 Uporabljene metode 
 
V nadaljevanju je opisan sedanji način ravnanja z odpadki v Hidrii AET, hkrati pa je 
podana ocena ustreznosti skladiščenja posameznih vrst odpadkov v smislu 
preprečevanja onesnaževanja okolja. Pri ocenjevanju ustreznosti sedanjega ravnanja 
in predlogih za njegovo izboljšanje sem upošteval usklajenost z zakonodajnimi 
zahtevami, priporočili BREF dokumenta in smernicami nemškega združenja kemijske 
industrije (VCI) o skupnem skladiščenju kemikalij35 ter primere dobre prakse domačih 
in tujih podjetij 13,14,15. 
 
Ocena ustreznosti ravnanja s posamezno vrsto odpadka sem sestavil na podlagi treh 
kriterijev: 
 

- ustreznosti ločevanja in označevanja odpadkov glede na zahteve Uredbe o 
ravnanju z odpadki in priporočil BREF dokumenta ter ustreznosti skladiščenja 
glede na VCI smernice (kriterij 1), 

- pojavljanja onesnaževanja pri skladiščenju odpadka (kriterij 2) ter 
- ukrepov za preprečevanje onesnaževanja okolja ob morebitnih izrednih 

dogodkih (kriterij 3). 
 
Če je ločevanje,  in označevanje posameznega odpadka ustrezno, je kriterij 1 ocenjen 
z oznako +, če je neustrezno, pa z oznako -. 
Če se pri skladiščenju ne pojavlja onesnaževanje, je kriterij 2 ocenjen s +, če se 
onesnaževanje pojavlja, pa z -. 
Če so uvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja pri izrednih dogodkih, 
je kriterij 3 ocenjen s +, če ustreznih ukrepov ni, pa z -. 
 
Na izbiro sta samo dve oceni, saj je cilj tega ocenjevanja ugotoviti, kateri odpadki so 
skladiščeni neustrezno in za skladiščenje odpadkov, ki se skladiščijo neustrezno, 
ponuditi izboljšavo. 
 
V primerih, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti in problemi pri skladiščenju in je eden 
ali več kriterijev ocenjen z negativno oceno (-), so podani tudi predlogi za njihovo 
izboljšanje.  
 
Izraz »prevzemnik odpadkov«, ki se uporablja v nadaljevanju, pomeni zbiralca, 
predelovalca, odstranjevalca odpadkov ali posrednika z odpadki, v skladu z definicijami 
iz Uredbe o ravnanju z odpadki25. 
 
 
3.5.2 Opis ravnanja in ocena ustreznosti sedanjega skladiščenja odpadkov 
 
Izrabljeni tiskarski tonerji 
Izrabljeni tiskarski tonerji nastajajo ob tiskalnikih na različnih lokacijah po pisarnah 
celotne družbe. Začasno se zbirajo v plastični posodi v pisarni strokovnega delavca 
SHE. Ko se zbere približno 20 kg tonerjev, jih strokovni delavec SHE odda odpremi, 
kjer jih zapakirajo v kartonske škatle in pošljejo pooblaščenemu zbiralcu. 
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Preglednica 3: ocenjevanje ravnanja z izrabljenimi tiskarskimi tonerji 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Skladiščenje tiskarskih tonerjev je ustrezno. 
 
Odpadna keramika 
Odpadna keramika nastaja v profitnem centru grelne tehnologije. Odpadno keramiko 
po toplotni obdelavi brez primesi se zbira ločeno od ostalih keramičnih odpadkov. Med 
slednje spada keramika z že vgrajenimi kovinskimi deli in keramična masa pred 
toplotno obdelavo. 
 
Odpadna keramika brez primesi se odlaga v vreče. Ko je vreča polna, jo prenesejo v 
začasno skladišče odpadkov. Enkrat letno se odpadna keramika odda predelovalcu. 
Odpadna keramika po toplotni obdelavi ni problematična za skladiščenje, saj je to trden 
material, ki ne povzroča izcedkov ali izlužkov.  
 
Ostala odpadna keramika se zbira v odprtem zbiralniku poleg tehnološkega centra in 
se oddaja kot gradbeni odpadek. 
 
Odpadek odpadna keramika pred toplotno obdelavo je sedaj označen napačno. 
Klasifikacijski seznam odpadkov25 namreč loči med odpadno keramiko pred in po 
žganju.  
 
Preglednica 4: Ocenjevanje ravnanja z  odpadno kera miko 

Kriterji 1 2 3 
Ocena - + + 

 
Dodatna opažanja: 
Pri skladiščenju odpadne keramike pred toplotno obdelavo se pojavlja problem. Če jo 
namreč namoči dež, nastane muljasta masa, ki se razleze po zbiralniku in se prilepi na 
njegove stene. Ob praznjenju zbiralnika jo je težko odstraniti.  
 
Priporočila: 
Odpadna zmes iz priprave pred žganjem je pravilno označena s klasifikacijsko številko 
10 12 01. 
Rešitev problema zaradi močenja odpadne keramike pred toplotno obdelavo bi bil zaprt 
zbiralnik ali streha nad zbiralnikom. 
 
Mulj iz čiščenja odpadne vode  
Mulj iz usedalnika v pripravi keramične mase enkrat letno izčrpa prevzemnik odpadka, 
ki ga tudi odpelje.  
 
Preglednica 5: Ocenjevanje ravnanja z muljem iz čiščenja odpadne vode  

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
To je ustrezno ravnanje s to vrsto odpadka. 
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Odpadni ostružki in opilki železa 
Ostružki se v proizvodnji zbirajo v prekucnih zbiralnikih na treh lokacijah. Polne 
prekucne zbiralnike odpeljejo v začasno skladišče, kjer ostružke pretresejo v odprt 
zbiralnik, prostornine 7 m3, ki ga izprazni prevzemnik odpadka enkrat mesečno.  
 
Preglednica 6: Ocenjevanje ravnanja z odpadnimi ost ružki in opilki železa 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + - - 

 
Zaradi razlogov, opisanih v poglavju 3.4.3 Začasno skladiš če  odpadkov , 
skladiščenje odpadnih ostružkov trenutno predstavlja največji problem in je z 
okoljskega stališča neustrezno.  
 
Priporočilo: 
Za odpravo tega problema je več možnih rešitev. Ostružke bi lahko skladiščili v 
pokritem prostoru ali zaprtem zbiralniku in tako preprečili izcejanje olja, lahko pa bi olje 
ločili od ostružkov s pomočjo centrifugalne naprave že pred skladiščenjem ostružkov. 
Veliko olja se od ostružkov loči tudi z uporabo zbiralnikov z dvojnim dnom.  
 
Zbiralniki z dvojnim dnom za zbiranje odpadnih ostružkov po proizvodnji so bili v času 
nastajanja te diplomske naloge že uvedeni v sistem ravnanja z odpadki. Učinki uvedbe 
teh zbiralnikov so predstavljeni v poglavju 4  Rezultati in razprava .  
 
Drugi delci železa (železo, pločevina, jeklo)  
Tovrstni odpadki se zbirajo večinoma neposredno v začasnem skladišču v odprtih 
zbiralnikih, prostornine 7 m3. Samo v tehnološkem centru se odpadki zbirajo v 
prekucnem zbiralniku, s katerim odpadke prepeljejo in pretresejo v večji odprt zbiralnik. 
V začasnem skladišču so trije zbiralniki za tovrstne odpadke. Ločeno se zbira 
pločevino, pocinkano pločevino in dele vžignih svečk. Zbiralnik pri tehnološkem centru 
se prazni enkrat do dvakrat letno, zbiralnik za pločevino do trikrat letno, zbiralnika za 
pocinkano pločevino in dele svečk pa enkrat letno.  
 
Preglednica 7: Ocenjevanje ravnanja z drugimi delci  železa 

Kriterji 1 2 3 
Ocena - + + 

 
Pri skladiščenju železa, pločevine in jekla se občasno pojavljajo problemi zaradi 
neustrezne oblike oziroma sestave odpadkov, ki se jih odloži v te zbiralnike. Prihaja 
namreč do primerov, da se v zbiralnik odlaga kar cele izrabljene naprave. Tako se 
zgodi, da so na primer v zbiralniku za železo tudi druge kovine, plastika in celo olje. V 
takem primeru pride navadno tudi do iztekanja olja iz naprave in posledično do 
izcejanja po začasnem skladišču. Primer neustreznega ravnanja z odpadno napravo in 
njegove posledice so vidne na sliki 15. 
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Slika 15: Primer neustreznega ravnanja z izrabljeno  napravo in posledice izlitja olja 
 
Priporočilo: 
Pred odlaganjem naprav bi jih bilo potrebno razstaviti in komponente skladiščiti ločeno. 
 
Ostružki, opilki, prah in delci barvnih kovin (aluminij, medenina, spajka, nerjavno jeklo) 
V proizvodnji so nameščeni trije zbiralniki za tovrstne odpadke na treh različnih mestih. 
Ločeno se v proizvodnji zbira medenino, baker in nerjavno jeklo (prokrom). Polne 
zbiralnike  izpraznijo v odprte zbiralnike v začasnem skladišču. Baker v zbiralnik, 
prostornine 0,5 m3,  medenino in prokrom pa v zbiralnika, prostornine 7 m3. V 
začasnem skladišču so še štirje zbiralniki za tovrstne odpadke, in sicer zbiralnik 
prostornine 7 m3 za aluminij ter trije po 0,5 m3 za ločeno zbiranje spajke, tuljav in 
kablov. Slednje odpadke se zbira neposredno v začasnem skladišču. Odpadke 
prokroma se oddaja trikrat letno, ostale odpadke iz te skupine pa enkrat letno.  
 
Preglednica 8: Ocenjevanje ravnanja z ostružki, opi lki, prahom in delci barvnih kovin 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Ravnanje s to skupino odpadkov je ustrezno. 
 
Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene 
Odpadki te vrste so posledica razmaščevanja izdelkov v dveh razmaščevalnih 
napravah s perkloretilenom (tetrakloroetenom). Onesnaženo odpadno olje se zbira v 
200-litrskem sodu, katerega, ko je poln, odpeljejo v začasno skladišče. Sode s 
tovrstnim odpadkom odvaža prevzemnik enkrat letno. 
 
Preglednica 9: Ocenjevanje ravnanja z mineralnimi o lji, ki vsebujejo halogene 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 
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Ta odpadek ni skladiščen tako, da bi bilo pri morebitnem razlitju preprečeno 
onesnaženje okolja. Obstaja tudi dvom, ali bi lovilec olj sploh učinkovito deloval pri 
zadrževanju tega tekočega odpadka pred iztokom v kanalizacijo, saj je gostota 
perkloretilena 1,62 g/cm3, njegova topnost v vodi pa 0,16 g/L36. V lovilcu olj bi 
perkloretilen potonil na dno, mejna koncentracija lahkohlapnih halogeniranih 
ogljikovodikov za izpust v javno kanalizacijo (0,1 mg/L)22 pa bi bila presežena. Na 
podlagi analitskih podatkov37, ki kažejo, da ta odpadek vsebuje le 7,3 % perkloretilena, 
in praktičnega preizkusa, ki je prikazan na sliki 16, ugotavljamo, da je ta tekočina 
specifično lažja od vode. Porazdelitveni koeficient za perkloretilen v sistemu voda/olje 
znaša38: log(oil/ water) = 3,4, kar pomeni, da perkloretilen v takšnem sistemu v pretežni 
meri ostaja v oljni fazi. Takšna mešanica mineralnega olja in perkloretilena bi se torej v 
lovilcu olj zadržala kot specifično lažja tekočina, izstopna koncentracija lahkohlapnih 
halogeniranih ogljikovodikov pa ne bi presegala mejne vrednosti za odvajanje v javno 
kanalizacijo. 
 
Priporočilo:  
V vsakem primeru bi bilo potrebno tovrstne odpadke skladiščiti v pokritem skladišču na 
lovilni posodi z rešetko.  
 

 
 

Slika 16: Mineralno  olje s perkloretilenom plava n a vodi 
 
Mineralna strojna olja, ki ne  vsebujejo halogenov 
Odpadna mineralna olja nastajajo na različnih lokacijah po proizvodnih enotah. Olja se 
zbira v manjših plastičnih posodah. Ko so te polne, se olja prelije v sode, prostornine 
200 L, v začasnem skladišču, ki jih dvakrat letno izprazni prevzemnik. 
 
Preglednica 10: Ocenjevanje ravnanja z mineralnimi olji, ki ne vsebujejo halogenov 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Problem pri skladiščenju te vrste odpadka predstavlja možno izlitje olja. Olje bi se sicer 
zadržalo v napravi za izločanje lahkih tekočin, vendar pa bi v obstoječem začasnem 
skladišču najverjetneje deloma poniknilo med porami v talnem betonu, preden bi 
doseglo napravo za izločanje lahkih tekočin.  
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Priporočilo: 
Ustrezno bi bilo pokrito skladišče z neprepustno podlago in napravo za izločanje lahkih 
tekočin. Sodi bi morali biti postavljeni na lovilni posodi z rešetko. 
 
Strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov 
Emulzije nastajajo na različnih lokacijah. Manjše količine se zbira v plastičnih posodah 
in se jih nato prelije v sode v začasnem skladišču, iz katerih prevzemnik emulzije izčrpa 
dvakrat letno. Na mestu, na katerem se odpadne emulzije pojavljajo bolj pogosto in v 
večjih količinah, se jih zbira  v cisterni prostornine 1.000 L, iz katere prevzemnik izčrpa 
vsebino neposredno v prevozno cisterno. 
 
Preglednica 11: Ocenjevanje ravnanja z strojnimi em ulzijami, ki ne vsebujejo halogenov 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Obstoječi način skladiščenja strojnih emulzij ni ustrezen, saj ni sistema, ki bi zagotavljal 
zadrževanje snovi ob možnih razlitjih. Emulzije se v napravi za ločevanje vode in lahkih 
tekočin ne bi zadržale in bi odtekle v kanalizacijski sistem. Del emulzije bi poniknil v 
porah v talnem betonu še preden bi ta dosegla napravo za izločanje lahkih tekočin.  
 
Priporočilo: 
Ta odpadek bi se ustrezno skladiščil v pokritem skladišču na lovilni posodi z rešetko. 
 
Kovinski mulj, ki nastaja pri brušenju, poliranju, lepanju 
Odpadek te vrste se pojavlja na enem mestu v družbi. Zbira se ga v 25-litrskih 
plastičnih posodah, ki se občasno oddajajo prevzemniku.  
 
Preglednica 12: Ocenjevanje ravnanja s kovinskim mu ljem 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Ravnanje je ustrezno. 
 
Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode 
Nivo olja v lovilcu olj pregleduje oseba, ki je za to zadolžena, v skladu z določili 
poslovnika lovilca olj. Poslovnik določa tudi nivo olja v lovilcu olj, pri katerem je 
potrebno olje iz lovilca olj izčrpati. Takrat olje prevzemnik izčrpa in odpelje.  
 
Preglednica 13: Ocenjevanje ravnanja z vodo, ki je onesnažena z oljem, iz naprav za 
ločevanje olja in vode 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Tako ravnanje je ustrezno. 
 
Druga odpadna halogenirana topila (tekočina iz razmaščevalne naprave in metilen 
klorid)  
Tekočina, ki nastaja kot kondenzat v razmaščevalni napravi (vsebuje vodo in 
perkloretilen), se zbira v 200-litrskih sodih, ki se jih hrani v začasnem skladišču. 
Vsebnost perkloretilena v odpadku je približno 5,6 mg/L39. Prevzemnik ta odpadek 
odpelje dvakrat letno.  
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Odpadni metilen klorid, ki nastaja pri pranju zalivnih naprav, umazanih z 
dvokomponentnimi zalivnimi masami, se zbira v 25-kilogramskih kovinskih posodah, ki 
se jih do prevzema hrani v skladišču zdravju škodljivih snovi na lovilni posodi z rešetko.  
 
Preglednica 14: Ocenjevanje ravnanja z drugimi halo geniranimi topili 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + -/+ 

 
Tekočina iz razmaščevalne naprave se ne skladišči ustrezno.  
 
Odpadni metilen klorida se skladišči ustrezno. Vendar pa je potrebno upoštevati, da je 
gostota metilen klorida 1,32 g/cm3, njegova topnost v vodi pa 2 %40. Mejna 
koncentracija lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov za izpust v javno kanalizacijo 
(0,1 mg/L)22 bi bila v primeru izliva enega ali drugega odpadka, kljub lovilcu olj, 
presežena. 
 
Priporočilo: 
Te vrste odpadek bi se moral skladiščiti v pokritem skladišču na lovilni posodi z 
rešetko. 
 
Druga topila in mešanica topil 
Odpadke te vrste se zbira v 200-litrske sode, ki se jih skladišči v začasnem skladišču. 
Prevzemnik jih odpelje dvakrat letno.  
 
Preglednica 15: Ocenjevanje ravnanja z drugimi topi li in mešanicami topil 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Skladiščenje teh odpadkov ni ustrezno. 
 
Priporočilo: 
Skladiščenje odpadka v pokritem skladišču na lovilni posodi z rešetko. 
 
Papirna in kartonska embalaža 
Odpadna kartonska embalaža se ločeno zbira na različnih lokacijah v družbi, od koder 
jo prenesejo v začasno skladišče v zaprt zabojnik. Odpadni karton mesečno odvaža 
prevzemnik. 
 
Preglednica 16: Ocenjevanje ravnanja z papirno in k artonsko embalažo 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Skladiščenje odpadne kartonske embalaže z okoljskega ni sporno.  
 
Dodatna opažanja: 
Za lažjo manipulacijo z odpadkom bi bilo boljše, če bi se odpadek skladiščil v pokritem 
skladišču, saj bi bilo tako preprečeno njegovo občasno močenje zaradi padavin. 
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Plastična embalaža 
Plastična embalaža se ločeno zbira na različnih lokacijah v družbi. Začasno se 
skladišči v zbiralniku. Odpadno plastično embalažo prevzemnik odpelje mesečno.  
 
Preglednica 17: Ocenjevanje ravnanja s plasti čno embalažo 

Kriterji 1 2 3 
Ocena - + + 

 
Dodatna opažanja: 
Prevzemnik odpadka želi za lažje recikliranje uvesti ločeno zbiranje različnih frakcij 
plastike. Pri načrtovanju bodočega začasnega skladišča odpadkov bi bilo potrebno to 
upoštevati in predvideti več manjših zbiralnikov, v katerih bi se različne vrste odpadne 
plastike zbiralo ločeno. 
 
Lesena embalaža 
Odpadna lesena embalaža se zbira v začasnem skladišču. Enkrat letno se jo odda za 
kurjavo.  
 
Preglednica 18: Ocenjevanje ravnanja z leseno embal ažo 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Skladiščenje ocenjujemo kot ustrezno, saj se pri tem ne pojavljajo emisije v okolje. Ker 
se odpadni les porablja za kurjavo, bi bilo bolje, da bi se skladiščil v pokritem skladišču. 
 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, se začasno hrani v skladišču zdravju 
škodljivih snovi na leseni paleti. Prevzemnik odpadkov embalažo odpelje dvakrat letno.  
 
Preglednica 19: Ocenjevanje ravnanja z embalažo, ki  vsebuje ostanke nevarnih snovi 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Skladiščenje je ustrezno. 
 
Absorbenti, filtrirna sredstva in mastne krpe 
Ti odpadki se zbirajo na različnih lokacijah v sodih, prostornine 200 L. Sodi se zbirajo v 
začasnem skladišču. Prevzemnik jih odpelje dvakrat letno. 
 
Preglednica 20: Ocenjevanje ravnanja z absorbenti, filtrirnimi sredstvi in mastnimi krpami 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Skladiščenje te vrste odpadkov ni ustrezno. V primeru, da bi prišlo do poškodbe soda, 
bi se lahko olje izcejalo iz sodov.  
 
Priporočilo: 
Odpadek bi bilo potrebno skladiščiti v pokritem skladišču na lovilni posodi z rešetko.  
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Količino teh odpadkov bi bilo mogoče zelo zmanjšati. V tujini, pa tudi že v Sloveniji, je 
uveljavljen sistem najema in večkratne uporabe čistilnih krp. Uporabnik krpe najame, in 
ko so te zamaščene, jih ponudnik pobere in opere ter uporabniku dostavi čiste. Tako 
mastne krpe ne predstavljajo več odpadka. Odpadek, ki nastane pri čiščenju krp, je 
podvržen reciklažnemu procesu s termično obdelavo, ki pokrije celotne stroške 
energije procesa pranja. Krpe se perejo tudi do 50-krat. Za zagotovilo kvalitetne 
ponudbe storitev in skrbi za okolje je ponudnik pridobil certifikat ISO 9001 in 14001. 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je dalo pozitivno mnenje o 
njegovem delovanju41. 
 
Zavržena oprema 
Zavržena oprema, ki vsebuje ali ne vsebuje nevarnih snovi, se zbira v začasnem 
skladišču. Prevzemnik jo odpelje dvakrat letno.  
 
Preglednica 21: Ocenjevanje ravnanja z zavrženo opr emo 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
V primeru poškodb opreme in netesnega zbiralnika bi lahko prišlo do izcejanja nevarnih 
snovi v okolje.  
 
Priporočilo: 
Ustreznejše bi bilo skladiščenje v pokritem skladišču. 
 
Laboratorijske kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi 
Skladišči se jih v skladišču zdravju škodljivih snovi v neprepustnih posodah.  
 
Preglednica 22: Ocenjevanje ravnanja z laboratorijs kimi kemikalijami, ki vsebujejo 
nevarne snovi 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Priporočilo: 
Primernejše bi bilo skladiščenje na lovilni posodi z rešetko. 
 
Svinčeve baterije 
Skladišči se jih v skladišču zdravju škodljivih snovi v neprepustnih posodah na lovilni 
posodi z rešetko.  
 
Preglednica 23: Ocenjevanje ravnanja s svin čenimi baterijami 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Skladiščenje je ustrezno. 
 
Mulj, ki nastaja pri fizikalno – kemijski obdelavi in vsebuje nevarne snovi 
Galvanski mulj iz usedalnika čistilne naprave se dehidrira v stiskalnici in oddaja 
prevzemniku odpadka enkrat letno.  
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Preglednica 24: Ocenjevanje ravnanja z muljem, ki n astaja pri fizikalno – kemijski 
obdelavi 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + + 

 
Ravnanje z galvanskim muljem znotraj družbe poteka izključno v pokritih prostorih, 
zato ocenjujem ravnanje s to vrsto odpadka kot ustrezno.  
 
Fluorescentne cevi (odpadki, ki vsebujejo živo srebro) 
Odpadne fluorescentne cevi se zbira v skladišču zdravju škodljivih snovi v kovinski 
posodi in se jih oddaja prevzemniku enkrat letno.  
 
Preglednica 25: Ocenjevanje ravnanja s fluorescentn imi cevmi 

Kriterji 1 2 3 
Ocena + + - 

 
Če bi se sijalke poškodovale, bi prišlo do onesnaževanja okolja.  
 
Priporočilo: 
Sijalke bi se morale skladiščiti v neprepustno zaprtih posodah. 
 
Mešani komunalni odpadki 
Mešani komunalni odpadki nastajajo na različnih mestih v družbi. Zbirajo se v plastičnih 
posodah, katere se prazni v zaprt zbiralnik, prostornine 7 m3, v začasnem skladišču. 
Prevzemnik ga prazni enkrat tedensko.  
 
Preglednica 26: Ocenjevanje ravnanja z mešanimi kom unalnimi odpadki 

Kriterji 1 2 3 
Ocena - + + 

 
Občasno se pojavljajo problemi, ker se med mešanimi komunalnimi odpadki pojavljajo 
tudi odpadki, katerih zbiranje je urejeno ločeno (plastika, karton, kovine).  
 
Priporočilo: 
Potrebno bi bilo zagotoviti bolj temeljit in dosleden sistem ločevanja odpadkov. 
 
 
3.6 Določanje optimalne zmogljivosti začasnega skladiščenja odpadkov, 
števila in vrste zbiralnikov za posamezen odpadek 
 
Pri določanju optimalne zmogljivosti začasnega skladiščenja odpadkov upoštevam 
naslednje parametre: 
 

- količine posameznih vrst odpadkov, 
- zakonske omejitve pri skladiščenju,  
- način in stroške oddaje. 

 
Osnovna omejitev glede začasnega skladiščenja odpadkov izhaja iz Uredbe o ravnanju 
z odpadki, ki določa, da je to dovoljeno največ za dvanajst mesecev.  
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Optimalna zmogljivost začasnega skladiščenja odpadkov z ekonomskega vidika je v 
tem diplomskem delu določena glede na način in stroške oddaje odpadkov. V nekaterih 
primerih namreč cena oddaje odpadka vključuje tudi dodatne stroške prevoza 
odpadka, ki pogosto ni odvisen od prevzete količine. To pomeni, da je cena oddaje na 
enoto prevzetega odpadka odvisna od oddane količine. Take odpadke je smiselno 
oddajati v večjih količinah, vendar vsaj enkrat letno. Cene za oddajo nekaterih drugih 
odpadkov pa niso odvisne od oddane količine, zato so njihove skladiščne zmogljivosti 
lahko manjše in oddaja pogostejša. 
 
V preglednici 27 so prikazane povprečne letne količine posameznih vrst odpadkov in 
pogoji njihove oddaje, na podlagi katerih so določene optimalne zmogljivosti za 
skladiščenje. Ob upoštevanju zahtev prevzemnikov in z namenom čim večjega 
poenotenja so bile izbrane tudi vrste zbiralnikov. 
 
Marsikdaj je ekonomsko upravičeno, da se ločuje odpadke tudi znotraj posamezne 
vrste iz klasifikacijskega seznama. Tako je za Hidrio AET smiselno ločevanje 
odpadkov, ki spadajo v naslednje vrste iz klasifikacijskega seznama odpadkov: 
 
12 02 02  drugi delci železa, 
12 01 03         drugi delci barvnih kovin, 
14 06 02*        druga halogenirana topila, 
15 01 02         plastična embalaža. 
 
Odpadna keramika pred in po žganju spadata vsaka v svojo vrsto na klasifikacijskem 
seznamu. 
 
Iz preglednice 27 je razvidno, katere frakcije iz navedenih vrst odpadkov se zbira 
ločeno.  
 
Preglednica 27: Povpre čna koli čina nastalih odpadkov, pogoji njihove oddaje, optim alna 
zmogljivost skladiš čenja in primerna vrsta zbiralnika za posamezen odpa dek 

Vrsta odpadka 
Povpre čna 

letna 
koli čina** (t) 

Pogoji oddaje*** 
Optimalna 

zmogljivost 
skladiš čenja 

Vrsta 
zbiralnika 

Odpadni tiskarski tonerji 0,125 Cena neodvisna 
od  količine 

0,02 t Manjši zaprti 
zbiralnik  

Odpadna zmes iz priprave pred 
žganjem (keramika pred 
toplotno obdelavo) 

7,64 Cena neodvisna  
od količine ≥ 7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Odpadna keramika po toplotni 
obdelavi 10,2 Prevzemnik plača 

odpadek 
10 t Vreče, palete 

Opilki in ostružki železa 31,6 Prevzemnik plača 
odpadek ≥ 7 m3 

2 x odprti 
zbiralnik 7 m3 

Drugi delci železa (železo) Prevzemnik plača 
odpadek ≥ 7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Drugi delci železa (deli sve čk) Prevzemnik plača 
odpadek ≥ 7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Drugi delci železa (plo čevina) Prevzemnik plača 
odpadek ≥ 7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Drugi delci železa (cinkana 
plo čevina) 

72,7 

Prevzemnik plača 
odpadek ≥ 7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Opilki in ostružki barvnih kovin  
(prokrom ostružki) 2,4 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 7 m3 
Odprti zbiralnik 

7 m3 
Prah in delci barvnih kovin 
(aluminij) 0,5 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 7 m3 
Odprti zbiralnik 

7 m3 
Prah in delci barvnih kovin 
(medenina) 0,5 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 7 m3 
Odprti zbiralnik 

7 m3 

 
                                                                                                                                                     Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Vrsta odpadka 
Povpre čna 

letna 
koli čina** (t) 

Pogoji oddaje*** 
Optimalna 

zmogljivost 
skladiš čenja 

Vrsta 
zbiralnika 

Prah in delci barvnih kovin 
(spajaka) 0,5 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 1 m3 
Odprti zbiralnik   

1 m3 
Prah in delci barvnih kovin 
(tuljave) 0,05 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 1 m3 
Odprt zbiralnik   

1 m3 
Prah in delci barvnih kovin 
(odpadni baker) 0,5 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 1 m3 
Odprti zbiralnik   

1 m3 
Prah in delci barvnih kovin 
(čisti baker) 0,05 Prevzemnik plača 

odpadek ≥ 1 m3 
Odprti zbiralnik   

1 m3 

Izrabljena strojna olja, ki 
vsebujejo halogene 
(perkloretilen) 

2,2 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

1 t 200-litrski sodi 

Izrabljena strojna olja, ki ne 
vsebujejo halogenov 2,5 

Prevzem plačan z 
nakupom svežega 

olja 
Ni pomembno 200-litrski sodi 

Izrabljene strojne emulzije, ki 
ne vsebujejo halogenov 4,4 Cena neodvisna  

od količine ≥ 200 L 
200-litrski sodi 

in cisterna 

Kovinski mulj, ki nastaja pri 
brušenju, poliranju, lepanju 0,105 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,1 t Zaboj na mestu 
nastanka 

Druga halog. topila (karbonska 
voda, metilen klorid) 1,475 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,7 t 

200-litrski sod 
(karbonska 
voda) +25-

litrske posode 
(metilen klorid) 

Druga topila in mešanica topil 0,1 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,1 t 

25-litrske 
posode v 
manjšem 
zbiralniku 

Kartonska embalaža 13,6 Prevzem je 
brezplačen ≥7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 

Plasti čna embalaža 2,6 Prevzem je 
brezplačen ≥7 m3 

Več manjših 
zbiralnikov do 

1 m3 

Lesena embalaža 4 Prevzem je 
brezplačen ≥7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 (lahko 

brez zbiralnika) 

Kovinska embalaža 0,54 Prevzem je 
brezplačen ≥7 m3 

Odprti zbiralnik 
7 m3 (lahko 

brez zbiralnika) 

Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi 0,7 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,5 t 
Manjši zaprti 
zbiralnik do 1 

m3 

Absorbenti, filtrirna sredstva, 
mastne krpe 4,3 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

2 t 200-litrski sodi 

Zavržena oprema, ki vsebuje 
nevarne snovi 0,1 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,05 t Odprti zbiralnik  
1 m3 

Laboratorijske kemikalije 0,1 Cena neodvisna 
od količine 

0,1 t 
Manjši zaprti 
zbiralnik do 1 

m3 

Svin čeve baterije 0,1 

Poleg prevzema 
odpadkov 

zaračunan tudi 
odvoz 

0,05 t 
Manjši zaprti 
zbiralnik do 1 

m3 

Fluo. cevi (odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro) 0,05 Prevzem je 

brezplačen 
0,05 t 

Manjši zaprti 
zbiralnik do 1 

m3 

Mešani komunalni odpadki 87 Cena neodvisna 
od količine ≥7 m3 

Zaprti zbiralnik 
7 m3 
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** Povprečna količina odpadkov je izračunana iz količin odpadkov, ki so nastale v zadnjih petih letih. Če v 
posameznem letu odpadek ni nastal, to leto pri izračunu ni upoštevano. 

*** V pogojih oddaje je navedeno, kaj vključuje strošek oddaje odpadka, oziroma ali je strošek oddaje odpadka 
odvisen od  prevzete količine odpadka. Podatki so pridobljeni iz pogodb Hidrie AET s  prevzemniki 
odpadkov42. 

 

Prevzemniki nekatere odpadke nalagajo na tovorna vozila s hidravličnim dvigalom, kot 
je prikazano na sliki 17. Streha nad zbiralniki onemogoča tak način ravnanja, zato bi 
bilo potrebno odpadke, s katerimi se ravna na tak način, skladiščiti v zbiralnikih na 
kolesih. Tako bi bilo omogočeno, da se zbiralnik z dvigalom izvleče na nepokrit del 
začasnega skladišča in izprazni. 
 

 
 

Slika 17: Nalaganje odpadkov na tovornjak s hidravl ičnim dvigalom 43
 

 
 
 

3.7 Določanje okvirnih dimenzij in variant ureditve začasnega skladišča 
 
Določanje okvirnih dimenzij začasnega skladišča temelji na naslednjih predpostavkah: 
 

- v začasnem skladišču bodo najbolj številčni tipski odprti zbiralniki volumna 7 m3, 
ki so dolgi približno 3,9 m in široki 1,8 m, 

- med zbiralniki mora biti vsaj 0,7 m prostora za kontrolo zbranih odpadkov in 
stanja zbiralnikov, 

- poleg omenjenih zbiralnikov bodo v začasnem skladišču še mali zbiralniki, 
širine 0,9 m in dolžine 1,2 m, ter sodi premera 0,6 m, 

- dovoz do zbiralnikov mora biti širok vsaj 6 m, da je omogočeno manipuliranje z 
viličarjem, hidravličnim dvigalom in tovornjakom, 

- lažje manipuliranje s tovornjakom se doseže s poševno postavitvijo zbiralnikov 
glede na smer dovoza in odvoza. 

 
Vrsta zbiralnikov in njihovo število je določeno na osnovi ugotovitev iz poglavja 3.6 
Določanje optimalne zmogljivosti za časnega skladiš čenja odpadkov, števila in 
vrste zbiralnikov za posamezen odpadek . Za predviden način zbiranja in 
skladiščenja je potrebnih: 
 

- 11 odprtih zbiralnikov (7 m3), 
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- 1 zaprt zbiralnik (7 m3), 
- 10 odprtih zbiralnikov (1 m3), 
- 4 zaprtih zbiralnikov (1 m3) in 
- večje število sodov (200 L) . 

 
Na podlagi navedenih podatkov sem izdelal zasnovo in primerjalno obravnaval tri 
variante ureditve začasnega skladišča, prikazane na  slikah 18 (varianta A), 19 
(varianta B) in 20 (varianta C). Varianta C predstavlja ureditev začasnega skladišča v 
dveh nivojih, kot je prikazano na sliki 21. 
 
Večji zbiralniki so postavljeni poševno glede na dovoz, saj je s tem dosežena manjša 
poraba prostora in lažje manipuliranje s tovornim vozilom. Variante, predstavljene na 
slikah 18, 19 in 20, so nastale tudi na podlagi mojih osebnih izkušenj pri opravljanju 
prevozov. 
 

 
Zbiralniki so označeni zeleno, sodi modro. Cestišče je sivo. Mere so podane v metrih. 
 

Slika 18: Tloris za časnega skladiš ča za odpadke z dovozom po sredini (Varianta A) 
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Zbiralniki so označeni zeleno, sodi modro. Cestišče je sivo. Mere so podane v metrih. 

 
Slika 19: Tloris za časnega skladiš ča za odpadke z zbiralniki na sredini (Varianta B) 

 

 
Zbiralniki so označeni zeleno, sodi modro. Cestišče je sivo. Mere so podane v metrih. 

 
Slika 20: Tloris za časnega skladiš ča za odpadke v dveh nivojih (varianta C) 
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Slika 21: Primer za časnega skladiš če za odpadke v dveh nivojih v zbirnem centru ob čine 
Kidri čevo 44 

 
Skladišče odpadkov v dveh nivojih omogoča dostop do zbiralnikov z dveh strani. Z 
zadnje, višje strani, je omogočeno lažje nalaganje odpadkov v zbiralnik (tudi ročno), na 
sprednji, nižji strani pa je omogočeno nalaganje zbiralnikov na tovorna vozila. Tak 
sistem je pogost v večjih javnih zbiralnicah odpadkov in je prilagojen večjemu številu 
individualnih dovozov, npr. z avtomobilskimi prikolicami, in pretežno ročnemu 
odlaganju odpadkov v ustrezne zbiralnike. Izgradnja takega objekta je v gradbenem 
pogledu precej zahtevnejša kot varianti A ali B. 
   
Različna prostorska razporeditev zbiralnikov odpadkov vpliva predvsem na skupno 
površino začasnega skladišča in na velikost potrebnih transportnih površin. Slednje so 
tudi podlaga za izračun potrebne velikosti izločevalnika lahkih tekočin, kar je 
predstavljeno v nadaljevanju. Iz slik 18, 19 in 20 je razvidno, da je površina dovoza, pri 
varianti B dvakrat večja, kot v varianti A, ki znaša 216 m2. Površina dovozov pri varianti 
C je 504 m2. Celotna površina skladišča pa je 612 m2 (varianta A), 864 m2 (varianta B) 
in 900 m2 (varianta C). V pogledu potrebnih površin, kar neposredno vpliva tudi na 
stroške ureditve začasnega skladišča, je najugodnejša varianta A. Skladišče, urejeno 
tako kot je prikazano v varianti A, bo tudi najlažje umestiti v prostor na mestu 
obstoječega začasnega skladišča, ki zavzema površino okoli 600 m2. 
 
 
3.8 Konstrukcijske zahteve 
 
Odpadki morajo biti skladiščeni tako, da ne povzročajo onesnaževanja okolja. To velja 
posebej za redno obratovanje skladišča, uvedeni pa morajo biti tudi ukrepi, ki čim bolj 
zmanjšajo posledice možnega onesnaževanja tudi ob morebitnih izrednih dogodkih, 
oziroma ki tako onesnaževanje povsem preprečijo. V nadaljevanju so opisane rešitve, 
ki pripomorejo k doseganju tega cilja. V Hidrii AET ne nastajajo odpadki, ki bi pri 
skladiščenju povzročali emisije v zrak, zato so opisani predvsem ukrepi za 
preprečevanje onesnaževanja vode in tal. 
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3.8.1 Streha 
 
Glede na BREF priporočila je za skladiščenje odpadkov primernejše pokrito skladišče. 
V pokritem skladišču ne prihaja do močenja in spiranja skladiščenih odpadkov zaradi 
padavin, manjše so tudi zahteve v pogledu konstrukcije zbiralnikov. Je pa v pokritem 
skladišču običajno nekoliko težja manipulacija z odpadki, zato je treba uskladiti 
prostorske omejitve z razpoložljivo transportno opremo. Tako v pogledu olajšane 
manipulacije kot tudi s stališča racionalizacije stroškov gradnje, je smiselno, da 
površina strehe ni večja, kot je nujno. Na sliki 22 je prikazana idejna rešitev začasnega 
skladišča z dovozom po sredini (varianta A). 
 

 
 

Slika 22: Idejna rešitev za časnega skladiš ča za odpadke z dovozom po sredini (varianta 
A) 

 
Meteorna voda s strehe začasnega skladišča se mora odvajati v kanalizacijski sistem 
meteorne vode ločeno od vode, ki se bo zbrala s tal začasnega skladišča in bo 
odvedena v izločevalnik lahkih tekočin. 
 
 
3.8.2 Podlaga (tla) začasnega skladišča 
 
Tla v začasnem skladišču morajo biti ustrezne nosilnosti za uporabo transportnih 
sredstev, ki se uporabljajo za pretovor in odvoz odpadkov, poleg tega pa morajo biti 
nepropustna in obstojna na možne agresivne učinke skladiščenih snovi. Tem zahtevam 
ustreza nosilna betonska podlaga z ustrezno površinsko obdelavo. 
 
Za skladišče kemikalij ali nevarnih snovi je priporočljiva dvojna plast betona z vmesno 
tanko kovinsko plastjo ali plastjo polietilena45.  
 
Oblika tal v začasnem skladišču mora biti takšna, da omogoča zbiranje meteornih vod 
in morebitnih izcednih tekočin v eni točki. To pomeni, da tekočine s celotne površine 
začasnega skladišča odtečejo proti skupnemu zbirnemu mestu, od katerega se vodijo v 
izločevalnik lahkih tekočin. Na sliki 22 je prikazana tudi varianta ureditve zajema 
meteornih in izcednih vod. 
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V zbiralnici Hidrie AET se bo dejavnost zbiranja in manipulacije z nevarnimi odpadki 
dogajala v občutno manjšem obsegu, kot v reciklažnem centru Kemisa, kljub temu pa 
bi bilo primerno upoštevati podobne pogoje za preprečevanje možnega onesnaženja. 
 
 
3.8.3 Lovilne posode z rešetko 
 
Po določilih Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter 
transportne naprave za nevarne snovi46, morajo imeti nadzemni rezervoarji s 
prostornino nad 300 L v zaprtih prostorih in nad 1.000 L na prostem, lovilni prostor za 
prestrezanje nevarnih snovi. Tudi iz splošnih zahtev iz predpisov o ravnanju z odpadki 
in BREF dokumenta izhaja, da je pri ravnanju z odpadki (vključno z njihovim 
skladiščenjem) potrebno preprečiti čezmerno onesnaževanje okolja. Skladiščenje 
nevarnih tekočin na mestih, opremljenih z lovilnimi posodami, je značilen primer 
ustreznega preventivnega ukrepanja. Lovilne posode morajo biti neprepustne, njihova 
prostornina pa mora biti vsaj takšna, kot je volumen zbiralnika, kateremu je namenjena.  
 
Glede tehnične izvedbe razlikujemo kovinske podstavke z mrežo in lovilno posodo, kot 
so opisane v poglavju 2.1.1 Zbirne posode za skladiš čenje odpadkov . Primerne so 
za skladiščenje sodov ali manjših rezervoarjev. Za večje rezervoarje, ali tudi za večje 
število sodov, pa so običajno primernejše betonske lovilne posode večjega volumna. 
 
Lovilne posode je smiselno vgraditi v tla začasnega skladišča, da se lahko po njih vozi 
z viličarjem. 
 
 
3.8.4 Naprave za izločanje trdnih delcev in lahkih tekočin iz odpadne vode 
 
V skladu z zahtevami in priporočili o ravnanju z odpadki, morajo biti skladišča 
odpadkov opremljena z ustreznimi napravami za izločanje lahkih tekočin. V 
nadaljevanju je prikazano, kako se določi najustreznejši tip in nazivna velikost 
izločevalnika za lahke tekočine, ter kako so te zahteve standarda uporabljene pri 
urejanju začasnega skladišča odpadkov v Hidrii AET. 
 

3.8.4.1 Določanje ustreznega tipa izločevalnika lahkih tekočin  
 
Ker bo začasno skladišče odpadkov v Hidrii AET predvidoma pokrito, se bodo v 
izločevalnik lahkih tekočin padavinske vode iztekale samo z dovoznih površin. Poleg 
padavinske vode se bodo v izločevalnik odtekale še razlite tekočine, ki bi lahko nastale 
kot posledica razlitja. Za take primere in pogoj, da so odpadne vode nadalje obdelane v 
čistilni napravi, standard SIST EN 858-2:200324 predpisuje kombinacijo sestavnih delov 
izločevalnika S-II-P (preglednica 1), če se pri čiščenju podlage ne uporablja čistilnih 
sredstev, in kombinacijo S-I-P, če se pri čiščenju podlage uporablja čistilna sredstva. 
Za onesnažene vode z visoko vsebnostjo lahkih tekočin, pa je v standardu (aneks B) 
predlagana kombinacija S-II-I-P.   
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3.8.4.2 Določanje nazivne velikosti izločevalnika lahkih tekočin 
 
Nazivna velikost izločevalnika lahkih tekočin se po standardu SIST EN 858-2:200324 

izračuna po formuli: 
 
        NS=(Qr+fx*Qs)fd                                                                                                    (1) 
 
kjer je: 
NS nazivna velikost izločevalnika 
Qr  maksimalen dotok padavinske vode v L/s 
Qs maksimalen dotok onesnažene vode v L/s 
fd faktor gostote lahkih tekočin 
fx  oviralni faktor ločevanja 
 
Oviralni faktor ločevanja (fx) je določen glede na nezaželene ločevalne pogoje, ki so 
odvisni od onesnaženja, ki se bo iztekalo v izločevalnik. Oviralni faktorji, ki jih določa 
standard, so predstavljeni v preglednici 28. 
 
Preglednica 28: Oviralni faktorji 

Vrsta onesnažanja fx 

Izpust iz industrije, pralnice vozil, postaj za oskrbo vozil z gorivi  2 
Onesnažena padavinska voda iz neprepustnih površin (parkirišča, ceste, dvorišča tovarn) 0 
Izlitja lahkih tekočin 1 

 
Faktor gostote lahkih tekočin (fd) je s standardom določen glede na gostoto lahkih 
tekočin in tip izločevalnika. Preglednica 29 prikazuje faktorje gostote lahkih tekočin. 
 
Preglednica 29: Faktorji gostote 

Gostota (g/cm 3) > 0,85 med 0,85 in 0,90 med 0,90 in 0,95 
Tip  Faktorji gostote 

S-II-P 1 2 3 
S-I-P 1 1,5 2 
S-II-I-P 1 1 1 

 
Maksimalen dotok padavinske vode Qr  se izračuna po formuli: 
 
       Qr = Ψ*A* i                                                                                                          (2) 
 
kjer je: 
Ψ  brezdimenzijski koeficient, ki je v večini primerov 1       
A  površina, s katere se zbirajo vode v ha 
i intenziteta padavin v L/s*ha 
  
Iz preglednice 28 je razvidno, da je za izlitja lahkih tekočin fx =1.  
 
Iz preglednice 29 je razvidno, da je za izločevalnike tipa S-II-I-P faktor gostote fd=1. 
 
To pomeni, da je nazivna velikost izločevalnika v tem primeru odvisna samo od Qs in 
Qr: 
 
        NS=Qr+Qs 
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Ker se bodo v izločevalnik iztekale padavinske vode samo z dovoznih površin med 
zbiralniki, je Qr odvisen od njegove površine A in intenzitete padavin i. Ker je Ψ v večini 
primerov 1, je Qr odvisen samo od površine A in intenzitete i.  
 
Okvirna površina dovoza v bodočem začasnem skladišču je določena v poglavju 3.7 
Določanje okvirnih dimenzij in variant ureditve za časnega skladiš ča ter za 
varianto A znaša 216 m2.  
 
Maksimalna intenziteta padavin, ki se jo uporablja v tem izračunu, je določena s 
standardom SIST EN 752:200947. Ta predpisuje, da je potrebno za industrijske 
namene v tem izračunu uporabljati intenziteto padavin s povratno dobo 5 let (n=0,2) in 
trajanje naliva 10 minut.  
 
        Qr = 0,03 Ls-1m2*216 m2 = 6,48 L/s 
 
Za določitev Qs je potrebno predpostaviti, kakšno je največje izlitje, ki se lahko zgodi na 
začasnem skladišču odpadkov. Navadno se v zbiralnici manipulira z enim sodom, zato 
predpostavljam, da se lahko izlije 200 L tekočine, ki bi v nekaj minutah dosegla 
izločevalnik lahkih tekočin. To bi le kratkotrajno in nebistveno povečalo največji skupni 
dotok v izločevalnik, zato ocenjujem, da je njegova ustrezna nazivna velikost 7 L/s. Pri 
tem je potrebno tudi upoštevati, da bi se tak dogodek zgodil zelo redko, in da imajo 
izločevalniki z nazivno velikostjo 7 L/s volumen zadrževalnika lahkih tekočin večji od 
200 L. Izločevalnik z nazivno velikostjo 6 – 10 L/s, prikazan na sliki 23, lahko izloči in 
zadrži do 560 L lahkih tekočin48. 
 

 

 
 

Slika 23: Prerez lovilca olj s koalescen čnim izlo čevalnikom 48 
 
 
3.9  Postavitev zbiralnikov za odpadke  
 
V skladu s priporočili BREF dokumenta naj bodo zbiralniki za skladiščenje odpadkov 
postavljeni tako, da so tisti, v katerih se skladiščijo odpadki, za katere obstaja večja 
možnost razlitja ali izcejanja iz njih, postavljeni čim bližje izločevalniku lahkih tekočin.  
 
V konkretnem primeru začasnega skladišča odpadkov v Hidrii AET je primerno zbirno 
mesto odpadnih tekočin v centralnem delu skladišča. V tem območju se postavijo tudi 
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zbiralniki odpadkov, iz katerih je večja možnost izcejanja. Pri razporeditvi ostalih 
zbiralnikov pa se upošteva možnost lažjega dostopa za tiste, katerih frekvenca odvoza 
je pogostejša. 
 
 
3.10 Označevanje odpadkov 
 
Uredba o ravnanju z odpadki25 predpisuje označevanje nevarnih odpadkov z oznakami 
za nevarne lastnosti. Uredba o odstranjevanju odpadnih olj30 dodatno predpisuje take 
oznake, da je iz njih razvidna vrsta odpadnega olja. To pomeni, da morajo biti sodi za 
zbiranje odpadnih olj opremljeni z nalepko, ki vsebuje podatke o vrsti odpadnega olja. 
V Hidrii AET se večinoma pojavljajo tri vrste odpadnih olj in sicer: hidravlično, motorno 
in olje za zobniška gonila. 
 
BREF dokument priporoča označitev vseh mest za skladiščenje odpadkov. Poleg 
zbiralnikov mora biti postavljen napis z nazivom odpadka, klasifikacijsko številko 
odpadka, z opisom nevarnih lastnosti odpadka in z navedbo največje količine 
odpadkov, ki se lahko skladišči. Na podlagi izkušenj družbe Hidrie AET bi bilo na to 
tablo smiselno tudi podrobneje navesti, kaj spada pod to vrsto odpadka in kaj ne.  
 

 
R10 Vnetljivo. 
R 40 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja 
R 52/53 Škodljivo za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
 
S 16 Hraniti ločeno od vira vžiga-ne kaditi 
S 23 Ne vdihavaj hlapov. 
S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. 
S 35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. 
 

Slika 24:  Primer oznake nevarnih odpadkov 
 
 
3.11 Zagotovitev odlaganja odpadkov v ustrezne zbiralnike 
 
V praksi občasno prihaja do napačnega odlaganja odpadkov. Posamezni odpadki se 
odlagajo v napačne zbiralnike, oziroma se odpadek odloži v neustrezni obliki. To 
otežuje nadaljnje ravnanje z odpadki in povečuje njegove stroške. 
 
Za odpravo tega problema bi bilo primerno določiti osebe iz posameznih obratov, ki so 
zadolžene in pristojne za oddajo odpadkov v začasno skladišče. Primerno je, da imajo 
te osebe znanja iz naslednjih področij 49: 
 

- poznavanja relevantne zakonodaje, 
- poznavanja varstveno – tehničnih osnov za razvrščanje odpadkov, 
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- osnovno znanje kemije (predvsem nevarnost, nezdružljivost in reaktivnost 
odpadkov), 

- vpliva odpadkov na okolje (poznavanje nevarnosti), 
- zdravju škodljivih lastnosti odpadkov, 
- poznavanja znakov za nevarnost, »S« in »R« stavkov,  
- usposobljenosti za uporabo zaščitne opreme, 
- ukrepov prve pomoči, 
-    varstva pred požarom, 

      -  komunikacije z zaposlenimi (zaradi neposrednega stika je takšno osebje 
»ambasador« ozaveščanja in informiranja zaposlenih). 
 
Še posebej jih je potrebno poučiti, v kakšni obliki se oddaja posamezen odpadek (npr. 
odpadek iz več različnih materialov se razstavi), v kateri zbiralnik sodi in kako je ta 
označen. Pri tem so koristna tudi že uveljavljena shematska navodila o ravnanju s 
posameznimi vrstami odpadkov, opisana v poglavju 3.3 Zbiranje odpadkov v družbi 
Hidria AET .   
 
Ograditev začasnega skladišča odpadkov z ustrezno omejenim dostopom lahko tudi 
pripomore k boljšim učinkom ločenega zbiranja odpadkov. 
 
 
3.12 Vzdrževanje začasnega skladišča odpadkov 
 
BREF dokument navaja opravila, ki jih je potrebno izvajati v skladišču odpadkov. Tako 
je potrebno določiti osebo, ki bo v začasnem skladišču redno pregledovala stanje 
zbiralnikov, sodov, podlago skladišča in izločevalnik lahkih tekočin. Predvsem je 
potrebno biti pozoren na poškodbe zbiralnikov, ki lahko privedejo do izlitij snovi. Če se 
v začasnem skladišču odkrije nepravilnosti, jih je potrebno nemudoma odpraviti. 
Podrobneje se te naloge opredeli v internih dokumentih družbe. 
 
Upravljavec izločevalnika lahkih tekočin  mora zanj voditi obratovalni dnevnik in izvajati 
opravila, ki so predstavljena v poglavju 2.3.3 Standard SIST EN 858-2:2003 .   
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 
V tem poglavju je predstavljena po moji presoji najprimernejša varianta izvedbe 
začasnega skladišča odpadkov in predlogi, s katerimi bi v Hidrii AET dopolnili sedanji 
sistem ravnanja z odpadki, zmanjšali obremenjevanje okolja in zadostili aktualnim 
zahtevam in ciljem na področju ravnanja z okoljem. Opisani so tudi rezultati nekaterih, 
že uvedenih izboljšav v sistemu ravnanja z odpadki. 
  
 
4.1 Začasno skladišče za odpadke  
 
Kot najprimernejšo ureditev novega začasnega skladišča odpadkov ocenjujem varianto 
s sredinskim dovozom do zbiralnikov (varianta A), katere prednost je, ob primerljivih 
tehničnih značilnostih, predvsem racionalna raba prostora in s tem povezani nižji 
investicijski stroški. Začasno skladišče bo na nepropustni betonski podlagi, obsegalo 
bo približno 620 m2 tlorisne površine, nad zbiralniki bo streha, meteorna voda s 
transportnih površin se bo zbirala in vodila v izločevalnik lahkih tekočin, nazivne 
velikosti 7 L/s. Ta bo sestavljen iz usedalnika trdnih delcev, gravitacijskega in 
koalescenčnega izločevalnika ter vzorčevalnega jaška. 
 
Izločevalnik lahkih tekočin je običajen varovalni element na izpustu meteornih vod s 
parkirnih ali transportnih površin, ki uspešno izloča specifično težje nečistoče (pesek, 
mulj) in specifično lažja onesnaževala (mineralna olja ipd.) pred iztokom v javno 
kanalizacijo ali v površinske vode. Za običajno delovanje začasnega skladišča 
odpadkov to ustreza, saj zagotavlja tudi zajemanje morebitnih izcejanj mineralnih olj iz 
kovinskih odpadkov. Vprašljiva pa je učinkovitost izločevalnika lahkih tekočin v primeru 
izrednih dogodkov, t.j. razlitja katerega od tekočih odpadkov, ki bodo skladiščeni na tej 
lokaciji. V poglavju 3.5 Opis ravnanja in ocena ustreznosti sedanjega sk ladiš čenja 
odpadkov  so bili predstavljeni nekateri podatki, na podlagi katerih je mogoče oceniti 
delovanje izločevalnika lahkih tekočin v primeru razlitij: 
 

- mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (perkloretilen) so specifično lažja 
od vode in bi se izločila kot lahka tekočina. Na podlagi porazdelitvenega 
koeficienta perkloretilena med oljem in vodo je pričakovati, da izstopna 
koncentracija lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov ne bi presegala mejne 
vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo, 

- odpadni metilen klorid ima višjo specifično težo od vode, kar pomeni, da bi se v 
primeru razlitja izločil kot težka frakcija v usedalniku. Zaradi njegove zmerne 
topnosti v vodi bi izstopna koncentracija lahkohlapnih halogeniranih 
ogljikovodikov presegala mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo, 

- mineralna olja iz strojnih emulzij bi se v primeru razlitja le v manjši meri izločila 
v koalescenčnem delu izločevalnika lahkih tekočin, kar bi povzročilo 
prekomerno obremenitev odpadnih vod. 

 
Na podlagi navedenega ugotavljam, da predvideni izločevalnik lahkih tekočin ne 
predstavlja zadostnega varovanja voda v primeru razlitij nekaterih tekočih odpadkov. 
Zaradi tega predlagam, da se za izločevalnikom lahkih tekočin vgradi zaporni element 
(ventil oz. zasun), katerega bi aktivirali v primeru izrednih dogodkov v skladišču 
odpadkov. 
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Razpored mest za skladiščenje posameznih vrst odpadkov upošteva usmeritve, 
navedene v poglavju 3.9 Postavitev zbiralnikov za odpadke . Navedena so v  2. 
stolpcu preglednice 30 in označena na sliki 25. 
 

 
Zbiralniki so označeni zeleno, sodi modro. Sistem za zbiranje meteornih vod in izločevalnik lahkih tekočin je obarvan 
rdeče.  
 

Slika 25: Predlagana ureditev za časnega skladiš ča odpadkov v Hidrii AET 
 

Preglednica 30: Mesta zbiralnikov za posamezne vrst e odpadkov 

Odpadek 
Mesto  v 

začasnem 
skladiš ču  

Prah in delci barvnih kovin (medenina) 1 

Lesena embalaža 2 

Kovinska embalaža 3 

Plasti čna embalaža 4,5,6 

Embalaža,ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 7 

Svin čeve baterije 8 

Druga halogenirana topila (metilen klorid) 9 

Strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov 10, 1. vrsta 

Druga halogenirana topila (teko čina iz razmaš čevalne naprave) 10, 2.vrsta 

Druga topila in mešanica topil 11, 1.vrsta 

Absorbenti, filtrirna sredstva, mastne krpe, onesna žene z 
nevarnimi snovmi 11, 2.vrsta 

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (perk loretilen) 12, 1. vrsta 

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov 12, 2.vrsta 

Prah in delci barvnih kovin (spajka) 13 

Prah in delci barvnih kovin (odpadni kabel) 14 

Prah in delci barvnih kovin (odpadni čisti baker) 15 

Prah in delci barvnih kovin (tuljave) 16 

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne snovi 17 

Fluo. cevi (odpadki, ki vsebujejo živo srebro) 18 

 
 
 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Odpadek 
Mesto  v 

začasnem 
skladiš ču  

Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nev arnih snovi ali 
jih vsebujejo 19 

Kovinski mulj, ki nastaja pri brušenju, poliranju, lepanju 20 

Kartonska embalaža 21 

Odpadna keramika po toplotni obdelavi 22 

Drugi delci železa (deli sve čk) 23 

Drugi delci železa (železo) 24 

Opilki in ostružki barvnih kovin (prokrom ostružki)  25 

Opilki in ostružki železa  26,27 

Prah in delci barvnih kovin (aluminij) 28 

Drugi delci železa (jeklena plo čevina) 29 

Drugi delci železa (cinkana plo čevina) 30 

Masa iz priprave pred žganjem (odpadna keramika pre d toplotno 
obdelavo) 31 

Mešani komunalni odpadki 32 

 
Pri ureditvi začasnega skladišča odpadkov je potrebno uvesti še naslednje: 
 

- odpadki, pri katerih obstaja možnost izlitja nevarnih snovi, se morajo skladiščiti 
na lovilni posodi z rešetko, 

- nevarne odpadke je potrebno označiti z oznakami za nevarne lastnosti,  
- odpadna olja morajo biti označena tako, da je iz oznake razvidna vrsta olja,  
- določiti osebe, ki lahko oddajajo odpadke v začasno skladišče, vsem ostalim pa 

onemogočiti vstop vanj,  
- določiti osebo, ki bo dnevno pregledovala stanje v zbiralnici in odpravljala 

možne nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 
 
 
4.2 Rezultati že uvedenih izboljšav v sistemu ravnanja z odpadki  
 
V času nastajanja tega diplomskega dela so bili v sedanji sistem ravnanja z odpadki že 
vključeni trije predlogi za izboljšanje. Na začetku leta 2008 se je za zbiranje odpadnih 
ostružkov začelo uporabljati zbiralnike z dvojnim dnom. Proti koncu leta 2008 pa je 
Hidria AET najela prve čistilne krpe za večkratno uporabo in pričela z ločenim 
zbiranjem posameznih vrst odpadne plastike. V okoljsko dejavnost v Hidrii AET sem bil 
vključen v začetku leta 2008, ko je že bilo odločeno, da bo družba v svoj sistem 
ravnanja z odpadki vpeljala zbiralnike z dvojnim dnom. Pri tej spremembi sem spremljal 
učinke, ki jih je ta izboljšava prispevala k zmanjšanju emisij olja v okolje. Pri ostalih 
dveh opisanih izboljšavah sem sodeloval z idejo in pri njuni praktični izvedbi. Ker pa je 
v proces odločanja v Hidrii AET vključenih več oseb na različnih nivojih, izboljšave 
nisem uvedel sam. 
 
 
4.2.1 Uvedba zbiralnikov z dvojnim dnom za zbiranje ostružkov 
 
Zbiralniki z dvojnim dnom (Slika 8) omogočajo enostavno zbiranje, prevoz in 
pretresanje drobnih kovinskih odpadkov (ostružkov), pri čemer prihaja tudi do 
njihovega odcejanja, oz. ločevanja mineralnega olja, ki se uporablja kot mazivo na 



48 
 

predhodnih obdelovalnih operacijah. S tem se občutno zmanjša količina olja na 
začasno skladiščenih ostružkih in negativne posledice, ki so s tem povezane (izcejanje 
olj na tla in v meteorno kanalizacijo). Učinki spremenjenega načina zbiranja in 
predhodnega odcejanja ostružkov se kažejo v občutno zmanjšani količini lahkih 
tekočin, zajetih v lovilcu olj od časa njegove uvedbe (Slika 26).  
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Slika 26: V lovilcu olj zajete koli čine lahkih teko čin 50 

 
 
4.2.2 Sistem najema čistilnih krp 
 
Sistem najema čistilnih krp, ki je opisan v poglavju 3.5 Opis ravnanja in ocena 
ustreznosti sedanjega skladiš čenja odpadkov , je v uporabi od konca leta 2008. 
Količine odpadnih mastnih krp in absorbentov so se v letu 2009 zmanjšale za polovico, 
pri čemer so se precej zmanjšali tudi celotni stroški uporabe krp in absorbentov 
(Preglednici 31 in 32).  
 
 Preglednica 31: Stroški uporabe krp in absorbentov pred uvedbo najema krp  
Naziv stroška Količina EUR / enoto Strošek v EUR / leto 

Krpe bombažne - PC GT 500 kg 1,25 625 
Krpe bombažne – PC MH 130 kg 1,25 163 
Krpe bombažne – PC DI 850 kg 1,25 1.063 
Pivnik SPC 100 – PC DI 1300 kos 1,34 1.742 
Pivnik MRO 100 – PC DI 200 kos 1,56 312 
Bombaževina – PC DI 100 kg 1,4 140 
Odstranjevanje odpadkov 4000 kg 0,4 1.600 
Sodi za skladiščenje    150 

Skupaj   5.644 
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Preglednica 32: Stroški uporabe krp in absorbentov po uvedbi najema krp  

Naziv stroška Količina EUR / enoto Strošek v EUR / leto 

Sistem najema   1.800 
Krpe bombažne - PC GT 500 kg 1,25 625 
Krpe bombažne – PC MH 130 kg 1,25 163 
Odstranjevanje odpadkov 2000 kg 0,4 800 

Skupaj   3.388 

 
Sistem najema krp je zadostil vsem potrebam po krpah in absorbentih v profitnem 
centru dizel. Tako se je precej zmanjšal strošek njihove nabave, za polovico pa se je 
zmanjšal tudi strošek odstranjevanja odpadka. Strošek odstranjevanja mastnih krp in 
absorbentov je bil do nedavnega največji od stroškov za odstranjevanje posameznih 
vrst odpadkov v Hidrii AET, v letu 2009 pa se je zmanjšal za približno 40 %. 
 
 
4.2.3 Ločeno zbiranje posameznih vrst odpadne plastike 
 
Uvedel sem poskusno ločeno zbiranje posameznih vrst odpadne plastične embalaže, 
in sicer se ločuje odpadno plastično embalažo z reciklažno številko 2 - HDPE 
(polietilen) in odpadno plastično embalažo z reciklažno številko 5 - PP (polipropilen). Z 
uvedbo ločenega zbiranja odpadne plastike sta bila dosežena dva učinka. Ločeno 
zbrane frakcije gredo v postopek reciklaže, medtem ko se je v preteklosti mešana 
odpadna plastična embalaža pretežno odlagala. Poleg tega se ločeno zbrane frakcije 
oddaja zastonj, za oddajo mešane odpadne plastike pa je bilo potrebno plačevati okoli 
1.500 evrov letno. Sistem ločenega zbiranja posameznih tipov plastike se bo 
predvidoma še nadgrajeval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Slika  28: Odpadna plasti čna                      
ročka z reciklažno oznako 2 (HDPE) 

 
 
 

 

Slika 27: Odpadna plasti čna posoda  
 z reciklažno  oznako 5 (PP)  
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5. ZAKLJU ČEK 

 
V družbi Hidria AET nastaja letno okoli 30 različnih vrst odpadkov, v skupni količini 
okrog 200 ton. Nevarnih odpadkov nastane okoli 17 ton, kovinskih pa okoli 115 ton. 
Sedanji sistem ravnanja z odpadki v pretežni meri ustreza današnjim zahtevam in 
usmeritvam, glavna pomanjkljivost pa se pojavlja pri njihovem začasnem skladiščenju, 
kjer ni zagotovljenih pogojev, s katerimi bi bila preprečena emisija nevarnih snovi v tla 
in nevarnost za onesnaženje bližnjih vodnih virov. Za odpravo te pomanjkljivosti je 
potrebno urediti ustreznejše začasno skladišče, vzporedni cilj pa je tudi dopolnjen in 
posodobljen sistem ravnanja z odpadki v družbi, ki bo vključeval tudi priporočila BREF 
dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah in primere dobre prakse na tem 
področju. 
 
Ob upoštevanju sedanjih vrst in količin odpadkov, ki nastajajo v Hidrii AET, ustreznih 
načinov njihovega zbiranja in začasnega skladiščenja ter racionalne oddaje odpadkov 
njihovim prevzemnikom, predlagam kot najprimernejšo varianto ureditve začasnega 
skladišča z naslednjimi značilnostmi: 
 

- nepropustna betonska podlaga z nakloni proti zbiralnemu sistemu onesnaženih 
meteornih vod, 

- dvovrstna postavitev zbiralnikov s sredinskim dovozom in odvozom, 
- nadstrešek nad zbiralniki z ločenim odvodom strešne meteorne vode, 
- sistem za zbiranje meteorne vode s skladiščnih in transportnih površin z 

izločevalnikom lahkih tekočin in izhodnim zapornim elementom, 
- postavitev zbiralnikov tekočih odpadkov na lovilnih posodah z rešetko, 
- razporeditev zbiralnikov s tveganjem za razlitja in izcejanja v bližino 

izločevalnika lahkih tekočin. 
 
Vzporedno z ureditvijo ustreznih tehničnih pogojev za varno skladiščenje odpadkov, so 
predvideni tudi nekateri organizacijski ukrepi: 
 

- označevanje odpadkov, 
- omejitev dostopa do začasnega skladišča, 
- izobraževanje za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov, 
- kontrola in vzdrževanje začasnega skladišča, 
- priprava in vodenje dokumentacije.  

 
V času nastajanja tega diplomskega dela so bili v sedanji sistem ravnanja z odpadki že 
uvedeni trije predlogi za izboljšanje: 
 

- uvedba zbiralnikov z dvojnim dnom za ostružke, onesnažene z mineralnim 
oljem, 

- najem čistilnih krp za večkratno uporabo, 
- ločeno zbiranje odpadne plastične embalaže. 

 
Rezultati teh sprememb se kažejo v manjšem obremenjevanju okolja in nižjih stroških 
ravnanja z odpadki. 
 
Cilji diplomskega dela so bili v celoti doseženi. 
 
 
 



51 
 

 
 
6. VIRI IN LITERATURA 

  
1. Orsato R. J., Wells P. The Automobile Industry & Sustainability. Journal of 

Cleaner Production 15 (2007)  989-993 
 

2. Waste mamgement in the automotive industry.                                         
http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/Series2AutomotiveLeaflet.pdf  (22.5.2010) 
 
 

3. Bremec A. Okoljsko poročilo. 2007. Hidria AET 
 

4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji. Ur. l. RS, št. 66/2004, 54/2006, 
55/2008 
 

5. Ulierte N., Matara´n A.,  Ramos A., Zamorano M., Casares L. Solid industrial 
wastes and their management in Asegra (Granada, Spain). Waste Management 
25 (2005) 1075–1082   

 
6. Heidrich O. ,  Harvey J.,  Tollin N. Stakeholder analysis for industrial waste 

management systems. Waste Management 29 (2009) 965–973 
   

7. Predstavitev podjetja Ekogvid. http://www.ekogvid.com/kontejnerji.html. 
(25.11.2008) 
 

8. Predstavitev podjetja Easy container. 
      http:/www.easy-container. /containerarten.html 
 
9. Predstavitev podjetja Schniderag de. (25.11.2008) 

http://www.schniderag.ch/_images/dias4/d1.jpg. (25.11.2008) 
 

10. Predstavitev podjetja Dečar produkt. http://decar-
produkt.si/index.php?id=41&lang=sl. (25.11.2008) 
 

11. Katalog. 2009. Imis adit-oil.  
      http://www.ims-dit.si/uploads/KOMUNALA%20KATALOG%202008%20OPT.pdf                
      (20.11.2009) 
 
12. Predstavitev podjetja Okoljska oprema.http://www.okoljska-oprema.si. 

(25.11.2008)  
 

13. Iskra Nova Gorica d.d. 2010. Osebna komunikacija  
 

14. Faber SpA, Čedad. 2010. Osebna komunikacija 
 

15. Projekt gradbene dokumentacije za reciklažni center. 2007. Interna 
dokumentacija Kemis. 
 

16. DiPietro J. Subaru's "Zero Landfill Waste" Auto Plant Raises the Bar. 
http://www.edmunds.com/advice/buying/articles/124147/article.html (22.5.2010) 
 



52 
 

17.  Predstavitev podjetja Toyota. http://www.toyota.com/about/environment/ 
(22.5.2010) 
 

18. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 
Industries. 2006. European Commission.       
http://okolje.arso.gov.si/ippc/bref/72_20060906_121340_wt_bref_0806.pdf 

      (8.10.2009) 
 
19. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 

Storage. 2006. European Commission.   
http://okolje.arso.gov.si/ippc/bref/73_20060906_122251_esb_bref_0706.pdf 
(12.10.2009) 
 

20. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega. Ur. l. RS, št. 97/2004, 71/07, 122/07 
 

21. Sistem standardizacije v Sloveniji. 2007. Slovenski inštitut za standardizacijo. 
(25. 5. 2009). http://www.sist.si/slo/g2/g21.htm (18.11.2009). 
 

22. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo. Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009 
 

23. SIST EN 858-1:2002. Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo). 2002. 
Slovenski inštitut za standardizacijo. 
 

24. SIST EN 858-2:2003. Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina). 2003. 
Slovenski inštitut za standardizacijo. 
 

25. Uredba o ravnanju z odpadki. Ur. l. RS, št. 34/2008 
  

26. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ur. l. RS, št. 32/2006, 62/2008, 
53/2009 
 

27. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji. Ur. l. RS, št. 78/2008 
 

28. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Ur. l. RS, št. 
107/2006  
 

29. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ur. l. RS, št. 84/2006,       
110/2007 
 

30. Uredba o odstranjevanju odpadnih olj. Ur. l. RS, št. 25/2008 
 

31. Klimatski podatki za 30-letno obdobje.  ARSO.  
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/tolmin.html 
(19.9.2008) 

 
32. Poročilo o geološko-geomehanskih razmerah gradbene parcele. 2000. Božič 

inženiring. Interna dokumentacija Hidrie AET. 
 
33. Atlas okolja. 2009. ARSO.  



53 
 

      http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
(16.1.2009) 

 
34. Register odpadkov v družbi Hidria AET. 2008. Interna dokumentacija Hidrie 

AET. 
 

35. Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien. 1998. Verband der 
Chemischen Industrie e.V. 
 

36. Varnostni list Dowper MC. 2006. Petrol. Interna dokumentacija Hidrie AET. 
 

37. Poročilo o preskusu vzorec olja in perkloretilen. 2003. Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica. Interna dokumentacija Hidrie AET. 
 

38. Tetrachloroethylene. 
      http:=//www.sciencelab.com/xMSDS-Tetrachloroethylene-992793. (11.11.2009) 
 
39. Poročilo o preskusu vzorec vode in perkloretilen. 2003. Zavod za zdravstveno 

varstvo Nova Gorica. Interna dokumentacija Hidrie AET. 
 

40. Varnostni list Metilenklorid. 2000. Petrol. Interna dokumentacija Hidrie AET. 
 

41. Predstavitev podjetja Gamo. http://www.gamo.si/o_podjetju.htm. (11.11.2009) 
 
42. Pogodbe, pismeni dogovori. 2008. Interna dokumentacija Hidrie AET.  

 
43. Jonsered crane.  

http://www.sawo.dk/files/2230-Jon_mobile_recycling_GB%5B1%5D.pdf 
(18.11.2009) 

 
44. Predstavitev zbirnega centra Kidričevo. Občina Kidričevo. 

http://www.kidricevo.si/UserFiles/File/ZBIRNI%20CENTER%20ZA%20RAVNA
NJE%20Z%20ODPADKI%20KIDRIEVO.jpg (18.11.2009) 

 
45. Gromotka H. 2007. Intermediate Storage of Hazardous Wastes. V: Ullmann`s 

encyclopedia of Industrial Chemistry. John Wiley & Sons: 272-275 
 

46. Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter 
transportne naprave za nevarne snovi. Ur. l. SRS, št. 3/1979 

 
47. SIST EN 752:2009. Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj 

zgradb. 2009. Slovenski inštitut za standardizacijo. 
 

48. Prospekt. ACO d.o.o. 
http://www.aco.si/cps/rde/xbcr/SIDF8AB432809767C77/slo_aco_slovenia/ACO
_Izlocevalci_mineralnih_olj_in_mascob.pdf (15.12.2009) 
 

49. Zasnova za skladišče nevarnih komunalnih odpadkov. 2008. Interna 
dokumentacija Kemis.  

 
50. Evidenca količine olja v maščobolovilcu. 2010. Interna dokumentacija Hidrie 

AET. 
  


