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O B V E S T I L O 

o usposabljanju in preverjanju znanja serviserjev  
ki servisirajo klimatske naprave v motornih vozilih »PROGRAM E«  

 
 
Spoštovani! 
 
1. 10. 2016 je začela veljati nova Slovenska uredba »Uredba o uporabi fluoriranih 
toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/2016) in prenehala 
veljati Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni 
list RS, št. 41/10). 
Nova uredba prinaša v svojih določilih kar nekaj sprememb in novosti na področju 
usposabljanja in preverjanja znanja serviserjev klimatskih naprav v motornih vozilih.  
 
V prvem odstavku 13. člena zgoraj navedena uredba določa, da fizična oseba (serviser) 
lahko izvaja dejavnosti, kot so namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, 
zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov le, če je opravila 
usposabljanje in izpit (20. člen) ter si pridobila spričevalo (29. člen) v skladu s to uredbo. 
 
 
I.  Za prvo opravljanje izpita ni bistvenih sprememb s staro uredbo. Najprej je treba 
opraviti usposabljanje, ki obsega teoretični in praktični del (18. člen), zatem pa izpit – 
preverjanje znanja, ki obsega: 

 teoretični del, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja in  

 praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in   
praktičnega znanja za opravljanje nalog. 

 
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, ki velja za nedoločen čas. 
 
 
II. Serviserji, ki so opravljali usposabljanje in preverjanje znanja ter si pridobili spričevalo 
v skladu s staro uredbo »Uredba o ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih 
(Uradni list RS, št. 41/10) in jim je bilo izdano: 

 v obdobju od 1. januarja 2015 do uveljavitve nove uredbe (1. 10. 2016), se šteje za 
spričevalo iz 29. člena te uredbe in jim bo Ministrstvo za okolje in prostor izdalo po 
uradni dolžnosti novo spričevalo v času 2 let od uveljavitve te uredbe. 

 
 
III. Serviserji, ki so opravljali usposabljanje in preverjanje znanja ter si pridobili spričevalo 
v skladu s staro uredbo »Uredba o ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih 
(Uradni list RS, št. 41/10) in jim je veljavnost spričevala potekla, morajo opraviti 
obnovitveno usposabljanje in ponovno izpit (teoretični in praktični del). 
 
Po uspešno opravljenem izpitu dobijo spričevalo v skladu z 29. členom nove uredbe, ki 
velja za nedoločen čas. 
 



Iz navedenega sledi, da sta danes 2 kategoriji oz. možnosti pridobitve spričevala v 
skladu z 29. členom nove uredbe in s tem strokovne usposobljenosti za ravnanje s 
fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi, v skladu z Uredbo 
307/2008/ES in v povezavi z Uredbo 517/2014/EU o določenih fluoriranih toplogrednih 
plinih (OJ L 150/2014), in sicer: 
 
1. Začetno usposabljanje in opravljanje izpita (kandidat se prijavi z izpolnitvijo 

prijavnic, posebej »PRIJAVA na usposabljanje« in »PRIJAVA na izpit«). 
 

2. Obnovitveno usposabljanje in ponovni izpit (kandidat se prijavi z izpolnitvijo 
prijavnice »PRIJAVA – obnovitveno usposabljanje in ponovni izpit«). 

 
 
IV.  IZVLEČEK IZ UREDBE: (36. člen, prekrški) 
 
1.) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba, 

če: ne zagotovi nameščanja, servisiranja, vzdrževanja, popravila ali razgradnje, 
preverjanja uhajanja in zajema fluoriranih toplogrednih plinov s strani serviserja ali 
pooblaščenega podjetja v skladu s 3., 4. in 8. členom Uredbe 517/2014/EU; 
 

2.) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se kaznuje vzdrževalec avtoklim, hladilnih enot 
tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov, ki je pravna oseba, če ne predloži 
letnega poročila o polnitvi ob namestitvi opreme, dopolnjevanju in zajemu fluoriranih 
toplogrednih plinov ter o oddaji odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 
drugim odstavkom 7. člena te uredbe. 
 
 

3.) Z globo od 3.000 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega 
odstavka tega člena tudi samostojni podjetnik posameznik. 
 

4.) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

 
 
Pripravil v skladu z novo slovensko uredbo »Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih 
plinov in ozonu škodljivih snovi (Uradni list RS, št. 60/2016) z dne 16. 9. 2016«. 
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