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Povzetek 
 
Z začetkom leta 2015 je začela veljati Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih 
toplogrednih plinih, ki je razveljavila Uredbo (ES) št. 842/2006. Evropski in slovenski predpisi urejajo 
obveznosti upravljavcev SN in VN opreme, ki je polnjena s plinom SF6. Slovenski predpis o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, določa preverjanje uhajanja in zajemanje plinov, pogoje za 
vzdrževanje in namestitev opreme, pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih plinov. Določeni so tudi pogoji 
za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, 
ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi plinov. Slovenski upravljavci morajo v 
skladu s predpisi obvladovati SN in VN opremo, ki je polnjena s plinom SF6 in vsebuje več kot 3 kg plina SF6. 
Plin SF6 je v elektroenergetiki uporaben za SN in VN odklopnike, kompaktne s plinom izolirane celice in 
stikališča (GIS), plinsko izolirane prenosne vodnike (GIL) in plinsko izolirane transformatorje. Vzdrževalci 
elektroenergetskih SN in VN naprav bodo morali uveljaviti redne periodične preglede, preprečiti netesnost 
naprav oziroma emisije, zamenjati starejše naprave, uveljaviti metode reciklaže, skrbno zbirati kontaminirani SF6 
ter zagotoviti oddajanje le tega skladno s predpisi. 
 
Klju čne besede: podnebne spremembe, toplogredni plini, TGP, VN stikalne naprave, plin SF6 
 
 

RESPONSIBILITIES OF OPERATORS THAT HANDLE HIGH 
VOLTAGE SWITCHGEAR FILLED WITH SF6 GAS 

 
Summary 
 

At the beginning of 2015, the EU Regulation No. 517/2014 of the European Parliament and of the Council on 
fluorinated greenhouse gases entered into force, repealing (European Council) Regulation No. 842/2006. 
European and Slovenian regulations regulate the responsibilities of operators that handle MV and HV equipment 
filled with SF6 gases. Slovenian Regulation on the usage of ozone depleting substances and fluorinated 
greenhouse gases determines required inspection of possibility of gas leakage and recovery, the conditions for 
maintenance and installation of equipment and the conditions for processing and removal of recovered gases. 
The conditions for minimal qualification of personnel that provides inspections for leaks, recovery, recycling, 
processing and destruction of gasses are also determined and a system for reporting on export, import, 
manufacturing and usage of gases is established. Slovenian operators must, according to regulations control all 
MV and HV equipment that is filled with and contains more than 3 kg of SF6 gas. This gas is used in the 
electricity sector for MV and HV circuit breakers, compact gas insulated cells, gas insulated switchgear (GIS), 
gas insulated transmission lines (GIL) and gas insulated transformers. Maintainers on MV and HV devices will 
have to implement regular periodical inspections, prevent device leakages or emissions, replace older devices, 
implement recycling methods, collect contaminated SF6 gas with care and ensure it is removed in accordance 
with regulations. 
 
Keywords: climate changes, greenhouse gases, greenhouse gas, HV switching devices, SF6 gas 
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UVOD 

 
Avtorji članka skrbno spremljamo [1-5] obveznosti upravljavcev in serviserjev električnih naprav in/ali 
postrojev, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline (v nadaljevanju: TGP) oziroma SN in VN stikalne opreme 
polnjene s plinom SF6. Vključeni smo tudi kot predavatelji in izpraševalci za delo v komisiji za preizkus 
usposobljenosti serviserjev opreme (glej spletne povezave v nadaljevanju): 

- Informacije o TGP (ARSO): http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/baza/5, 
- Izpraševalci – imenovanje in seznam (ARSO): 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/Imenovanje-
izpra%C5%A1evalci%20januar%202015-%20za%20splet.pdf, 

- Izvajalec (ICES): http://www.ices.si/usposabljanje-serviserjev-opreme-program-d, 
- Izpitni katalog VISOKONAPETOSTNI STIKALNI MEHANIZMI (ARSO): 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/IK%20Verzija%20D1.0.pdf. 
 
Pojem »visokonapetostni stikalni mehanizmi« za opis SN in VN stikalne opreme polnjene s plinom SF6 je v 
Uredbi EU št. 517/2014 zamenjala nova definicija pojma (2. člen, 36): 
„električni stikalni mehanizem“ pomeni stikalne naprave in njihove kombinacije z ustrezno nadzorno, merilno, 
zaščitno in regulirno opremo ter skupine takih naprav in opreme skupaj z medsebojnimi povezavami, dodatno 
opremo, ohišjem in ogrodjem, katerih namen je uporaba pri proizvodnji, prenosu, distribuciji in pretvorbi 
električne energije. 
 
Povzemimo še definicijo pojma upravljalec: 
„upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim delovanjem izdelkov in 
opreme, ki jih zajema ta uredba; država članica lahko v natančno opredeljenih in specifičnih primerih lastniku 
naloži obveznosti upravljavca. 
 
Namen članka je upravljavcem in serviserjem opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline predstaviti 
obveznosti, ki so predpisane z okoljskimi predpisi, predpisi varnosti in zdravja pri delu ter predpisi ravnanja z 
nevarnimi odpadki. 
 
Podjetja, lastniki oziroma upravljavci morajo imeti usposobljene serviserje, ti so lahko so tudi pogodbeni 
izvajalci, ki imajo ustrezno spričevalo, ki ga pridobijo po opravljenem izpitu. 
 
V članku bomo predstavili spremembe v evropski zakonodaji oziroma zahteve nove uredbe EU št. 517/2014, ki 
bodo vplivale na spremembe in dopolnitve slovenske uredbe Ur. list št. 41/2010, ki se pričakujejo v sredini leta 
2015. 
 
Namen predstavitve problematike je opozoriti tudi na nekatere nejasnosti, ki jih prinaša nova uredba in povabiti 
zainteresirano strokovno javnost k sodelovanju v fazi priprave in sprejetja nove slovenske uredbe s ciljem 
preprečitve težav pri praktični uveljavitve le-te. 
 
 

I.  PODNEBNE SPREMEMBE IN KJOTSKI SPORAZUM  
 
I.I PODNEBNE SPREMEMBE 

Kjotski protokol je mednarodni sporazum, katerega cilj je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida – CO2 in petih 
ostalih toplogrednih plinov: metana – CH4, didušikovega oksida – N2O, fluoriranih ogljikovodikov – HFC, 
perfluoriranih ogljikovodikov – PEC in žveplovega heksafluorida – SF6. Obdobje 2008 –2012 je bilo določeno 
kot prvo ciljno obdobje, v katerem naj bi države, ki so protokol ratificirale, skušale emisije zmanjšati za najmanj 
pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Če ta cilj primerjamo s količino emisij, ki bi jih pričakovali za leto 
2010 brez uresničevanja ciljev protokola, pomeni pravzaprav 29 % znižanje. 

Toplogredni plini vpijajo toplotno sevanje zemeljske površine. Brez njih ne bi bilo življenja na Zemlji, saj bi se 
toplota razpršila v vesolje. Zaradi pospešenega razvoja industrije so se v zadnjih desetletjih emisije teh plinov 
izrazito povečale. Nastajajo namreč z zgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki, kot 
izpušni plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih. Učinek tople grede je zato narasel, kar je privedlo 
do segrevanja ozračja. 
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Glavnino podnebnih sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju. Človek predvsem 
s porabo fosilnih goriv prispeva k naraščanju koncentracije TGP v ozračju. Ravno višja koncentracija TGP 
povzroča segrevanje ozračja. Globalni podnebni sistem nas lahko preseneti s spremembo globalnega kroženja 
morske vode, kar bi Evropo pahnilo v niz ekstremnih mrzlih zim in povzročilo dvig morske gladine, kot ga še 
nismo doživeli. Obstajajo napovedi, da bi lahko globalno segrevanje povzročilo požig ogromnih področij 
amazonskega deževnega gozda, kar bi v ozračje prispevalo dodaten ogljik in tako pospešilo globalno segrevanje. 
Na dnu oceanov preži še smrtonosna nevarnost: ogromne zaloge metana, ki bi se lahko sprostile, če bi se oceani 
dovolj segreli. To bi ponovno pospešilo globalno segrevanje. 

Kjotski protokol je prvi korak do zmanjšanja učinkov tople grede in segrevanja ozračja, podprle pa so ga 
predvsem Evropska unija in okoljevarstvene organizacije, podporo protokolu pa je izrazila tudi Organizacija 
združenih narodov. Eden izmed zadržkov je tudi dejstvo, da so zastavljeni cilji brez sodelovanja Združenih držav 
Amerike praktično nedosegljivi. Za korenitejša zmanjšanja emisij bi bil potreben nov sporazum, ki bi ga 
uveljavljale tudi ZDA in druge hitro rastoče države (Kitajska, Indija in sploh JV Azija), ki emitirajo bistveno več 
toplogrednih plinov kot vsa Evropska unija skupaj. 
 
I.II K JOTSKI SPORAZUM  
 
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembah podnebja (UNFCCC - United Nations Framework 
Convention on Climate Change) je temeljni mednarodnopravni dokument na področju podnebnih sprememb. 
Sprejeta je bila leta 1992 v Riu. Določila konvencije, h kateri je pristopilo 192 držav, za države niso zavezujoča, 
zavezujoča pa so določila Kjotskega protokola, po katerem so imele sprva razvite države (države Aneksa I) 
obveznosti zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012, po zasedanju v Dohi pa so se države 
podpisnice strinjale s podaljšanjem načrta za spopad s toplogrednimi plini do leta 2020. S tem so se izognile 
zavrtju 20-letnih prizadevanj Združenih narodov, da bi omejili naraščajoče emisije. Konvencija je v Sloveniji 
začela veljati 29. februarja 1996. Slovenija je Kjotski protokol ratificirala 10. julija 2002. S tem je prevzela 
obveznost 8-odstotnega zmanjšanja emisij TGP v prvem ciljnem obdobju (2008-2012) glede na izhodiščno leto 
1986, ko so bile emisije CO2 največje. 
 
Nadaljevanje druge faze Kjotskega protokola ima večji simboličen pomen kot pa vsebinskega. Svoje zaveze so v 
okviru sporazuma prevzele predvsem evropske države, poleg EU še Švica, Norveška, Liechtenstein, Islandija in 
Avstralija. Ker te države skupaj dosežejo manj kot 15 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov, se le-ti ne bodo 
nižali, temveč še naprej povečevali.  
 
V Dohi je bilo v središču pogovorov še vprašanje finančne pomoči, ki jo bodo razvite države namenile za ukrepe 
blaženja in prilagajanja v revnih državah. V tem smislu ostaja Evropska unija vodilna: Evropska komisija, 
Nemčija, Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Švedska in Danska so se obvezale k prispevku v višini 6,85 
milijard evrov letno do leta 2020 za pomoč revnim državam. Pogajalci so se dogovorili tudi o delovnem 
programu za področja blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja nanje, financiranja, tehnološkega razvoja in 
prenosa ter graditve zmogljivosti. Določena so bila pravila delovanja Zelenega podnebnega sklada, ki je bil 
ustanovljen z namenom pomoči državam, da bodo lažje črpale sredstva iz tega sklada za projekte za podnebne 
ukrepe in adaptacijo. 
 
 

II.  PREDPISI 
 
Slovenija je kot članica Evropske unije (od 1.5.2004) prenesla izvrševanje dela suverenih pravic na EU oziroma 
njene organe. Na naslovu (http://eur-lex.europa.eu/) so natančno opisani posamezni zakonodajni postopki in 
organi ter pomen posameznih pravnih virov za EU in RS. 
 
RS je dolžna upoštevati pravne vire EU: 

- Uredbe, ki jih sprejema Evropski parlament in Svet, 
- Uredbe, ki jih sprejema Evropska Komisija (izvedbeni akti), 
- Direktive , ki jih sprejema Svet. 

 
Našteti predpis stopajo v veljavo v vseh državah članicah EU pri čemer Uredba v Sloveniji neposredno velja, 
Direktivo pa moramo prenesti v svoj pravni red. 
Krovni zakon v RS, ki ureja problematiko podnebnih sprememb je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), ki je od leta 
2004 doživel več sprememb (ZVO-1A do ZVO-1F). 
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Na osnovi uredb EU je RS sprejela nacionalne uredbe v skladu z zahtevami ZVO-1: 

– Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, Ur. l. RS št. 41/10, 
– Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določenih fluoriranih toplogrednih plinih, Ur. l. RS št. 32/07, 
– Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/11). 

 
Zaradi povezave s področjem z ozonu škodljivih snovi smo dolžni predstaviti še predpis: 

– Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur. l. RS, št. 57/11). 
 
S sprejetjem Uredbe (Ur. l. RS št. 41/10) sta prenehala veljati predpisa: 

– Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (U. l. RS, št. 78/08), 
– Pravilnik o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali 

fluorirane toplogredne pline (U. l. RS, št. 17/09). 
 
V sredini leta 2015 pričakujemo dopolnitve slovenskih predpisov kot posledico nove Uredbe (ES) št. 517/2014. 
 
Zavezanec po zakonodaji je, kdor: 

- se ukvarja z izdelavo, prodajo, uvozom, izvozom teh plinov in/ali opreme, ki te pline vsebuje, 
- namešča in servisira opremo, ki te pline vsebuje ali uporablja te pline pri namestitvi in servisiranju 

opreme, 
- zajema, reciklira, zbira, predeluje, uničuje te pline, 
- odstranjuje, zbira in razgrajuje naprave, izdelke ali njihove dele, ki vsebujejo te pline, 
- upravlja z opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, 

kar pomeni, da mora upoštevati zahteve iz zakonodaje na tem področju. 
 
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili veljavne predpise EU in RS ter nekaj standardov, ki določajo 
obravnavano področje - upravljanje z opremo, ki vsebuje plin SF6. 
 
II.I E VROPSKE UREDBE 
 
Dne 10.6.2014 je stopila v veljavo nova uredba EU, ki se je začela uporabljati 1.1.2015 in ureja upravljanje z 
opremo, ki vsebuje plin SF6 in sicer: 
»UREDBA (ES) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih 
toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006”. 
 
S tem je nastala obveza, da RS uskladi svojo uredbo Ur. list št. 41/10 z novo uredbo EU, saj je prenehala veljati 
Uredba (ES) št. 842/2006. 
 
Še vedno veljajo EU predpisi: 

- Uredba Komisije (ES) št. 1494/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi oblike oznak in dodatnih 
zahtev glede označevanja v zvezi z izdelki in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne 
pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, 

- Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za 
vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz 
visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta, 

- Uredba Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o 
programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta. 

 
Zaradi povezanosti zakonodaje o ozonu škodljive snovi (OŠS) in TGP omenimo še predpis: 

- Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki 
tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) (uporablja se od 1.1.2010). 

 
II.I.I U REDBA EU ŠT. 517/2014 
 
Po 1.1.2015 moramo v Sloveniji uporabljati Uredbo EU št. 517/2014, ki je razveljavila Uredbo EU št. 842/2008, 
jo pa še vedno citirajo slovenski predpisi. 
 
Ta uredba prinaša nekaj novosti, ki bodo vplivale na spremembe slovenske zakonodaje oziroma na obveznosti 
upravljavcev in serviserjev opreme, ki vsebuje plin SF6  predvidoma v sredini leta 2015. 
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Cilj Uredbe 517/2014 je varovanje okolja (1.člen - Predmet urejanja): 

- z zmanjšanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba v skladu s tem določa pravila za 
zadrževanje, uporabo, zajemanje in uničenje fluoriranih toplogrednih plinov in sorodne spremljevalne 
ukrepe, 

- s postopnim omejevanjem količine F plinov na trgu EU (posledično uporaba alternativnih plinov). 
 
V 3. členu Uredba 517/2014 govori o preprečevanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov in določa: 
1. Namerni izpust fluoriranih toplogrednih plinov v ozračje je prepovedan, kadar s tehničnega vidika ni nujen za 
predvideno uporabo. 
2. Upravljavci opreme, ki vsebuje toplogredne pline, sprejmejo previdnostne ukrepe za preprečevanje 
nenamernih izpustov (v nadaljnjem besedilu: uhajanje) teh plinov. Sprejmejo vse tehnično in gospodarsko 
izvedljive ukrepe za čim manjše uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov. 
3. Kadar je ugotovljeno uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov, upravljavci brez nepotrebnega odlašanja 
zagotovijo popravilo opreme. 
Kadar se za opremo preverja uhajanja in je uhajanje iz opreme popravljeno, upravljavci zagotovijo, da opremo 
v enem mesecu po popravilu pregleda fizična oseba s spričevalom in preveri, ali je bilo popravilo uspešno. 
 
V 4. členu Uredba 517/2014 govori o preverjanju uhajanj in določa: 
1. Upravljavci opreme, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov, ki niso vsebovani v penah, znaša 5 ton 
ekvivalenta CO2 (0,22 kg plina SF6 - GWP plina SF6 je 22.800) ali več, zagotovijo, da se na opremi izvede 
preverjanje uhajanja. 
 
Na hermetično zaprti opremi, pri kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov manjša od 10 ton ekvivalenta 
CO2 (0,44 kg plina SF6) se preverjanja uhajanj iz tega člena ne izvajajo, če je oprema označena kot hermetično 
zaprta. 
 
Na električnem stikalnem mehanizmu, se preverjanja uhajanja iz tega člena ne izvajajo, če izpolnjuje enega od 
naslednjih pogojev: 
(a) testirana stopnja uhajanja, kot je navedena v tehničnih specifikacijah proizvajalca in ustrezno označena 
na izdelku, je manjša od 0,1 % na leto; 
(b) opremljen je z napravo za nadzor pritiska ali gostote ali 
(c) vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov. 
 
2. Odstavek 1 se uporablja za upravljavce opreme oziroma električnih stikalnih mehanizmov (f), ki vsebuje 
fluorirane toplogredne pline. 
 
Uhajanje se do 31. decembra 2016 ne preverja na opremi, ki vsebuje manj kot 3 kg fluoriranih toplogrednih 
plinov, ali na hermetično zaprti opremi, ki je ustrezno označena in vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih 
toplogrednih plinov. 
 
Pogostost preverjanj uhajanj se izvede: 
(a) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 5 ton ekvivalenta CO2 (0,22 kg plina SF6) 
ali več, vendar manj kot 50 ton ekvivalenta CO2 (2,2 kg plina SF6), najmanj vsakih 12 mesecev ali, če je 
nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 24 mesecev, 
(b) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 50 ton ekvivalenta CO2 (2,2 kg plina SF6) 
ali več, vendar manj kot 500 ton ekvivalenta CO2 (22 kg plina SF6), najmanj vsakih šest mesecev ali, če je 
nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 12 mesecev, 
(c) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton ekvivalenta CO2 (22 kg plina SF6) 
ali več, najmanj vsake tri mesece ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih šest mesecev. 
 
Menimo, da oprema v Sloveniji izpolnjuje zahteve 4. člena – ZATO NI POTREBNO PREVERJANJE 
UHAJANJ v SN in VN opremi, ki je polnjena s plinom SF6. Če pogoji niso izpolnjeni (stara oprema) mora 
upravljavec preverjati uhajanje! 
 
Torej je možen zaključek za slovenske upravljavce: 
V kolikor ni potrebno preverjanje ���� ni treba voditi evidenc po EU F uredbi. 
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OPOMBA: 3. tč. Preambule EU F uredbe določa »ob upoštevanju … poročila o ugotovitvah izvajanja stare F 
uredbe 842/2006 … Obveznost glede vzpostavitve in vodenja evidenc opreme, ki vsebuje takšne pline, bi morala 
zajemati tudi električne stikalne mehanizme. � vendar tega potem v členih EU F uredbe ni določeno. 
 
V 5. členu Uredba 517/2014 govori o Sistemih za odkrivanje uhajanja in določa: 
Upravljavci opreme v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton ekvivalenta CO2 (22 kg plina 
SF6) ali več in je bila nameščena od 1. januarja 2017, zagotovijo, da ima oprema sistem za odkrivanje uhajanja, 
ki upravljavca ali podjetje za servisiranje opozori na uhajanje. 
Upravljavci opreme zagotovijo, da se sistemi za odkrivanje uhajanja pregledajo najmanj enkrat vsakih 6 let, da 
se zagotovi njihovo pravilno delovanje. 
 
VN oprema, ki ima vsaj 22 kg plina SF6 mora imeti naprave za odkrivanje uhajanja plina (manometer in/ali 
druge naprave), ki jih serviserji pregledajo vsakih 6 let. 
 
V 6.členu Uredba 517/2014 govori o vodenju evidenc in določa: 
Upravljavci opreme, pri kateri je treba preveriti uhajanja, za vsak kos takšne opreme vzpostavijo in vodijo 
evidenco, ki vsebuje naslednje informacije: 
(a) količino in vrsto uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov; 
(b) količino fluoriranih toplogrednih plinov, dodanih med namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem ali zaradi 
uhajanja; 
(c) ali so fluorirani toplogredni plini, ki so bili dodani med namestitvijo, reciklirani ali predelani ter naziv in 
naslov podjetja za recikliranje ali predelavo, po potrebi pa tudi številko spričevala; 
(d) količino zajetih fluoriranih toplogrednih plinov; 
(e) navedbo podjetja, ki je namestilo, servisiralo, vzdrževalo in po potrebi popravilo ali razgradilo opremo, po 
potrebi tudi številko njegovega spričevala; 
(f) datume in rezultate preverjanj; 
(g) v primeru razgradnje opreme ukrepe za zajetje in odstranitev fluoriranih toplogrednih plinov. 
2. Uporabljajo se naslednja pravila v zvezi z evidencami: 
(a) upravljavci hranijo evidence vsaj pet (5) let; 
(b) podjetja, ki opravljajo dejavnosti za upravljavce, hranijo kopije evidenc vsaj pet (5) let. 
 
Upravljavcu ni treba voditi evidenc po EU F uredbi ���� v kolikor ni potrebno preverjanje uhajanja. 
 
V 8. členu Uredba 517/2014 govori o zajemanju in določa: 
Upravljavci nepremične opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki niso vsebovani v penah, zagotovijo, 
da te pline zajemajo fizične osebe, ki imajo ustrezna spričevala, s čimer se zagotovi recikliranje, predelava ali 
uničenje teh plinov. 
 
Ta obveznost se uporablja za upravljavce nepremičnih električnih stikalnih mehanizmov. 
Podjetje, ki je vsebnik za fluorirane toplogredne pline uporabljalo neposredno pred njegovo odstranitvijo, 
poskrbi za zajem vsakršnih ostankov plinov, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelava ali uničenje. 
 
Zajemanje plina SF6 mora opraviti serviser (fizična oseba), ki ima SPRIČEVALO. 
 
V 10. členu Uredba 517/2014 govori o usposabljanju in spričevalih in določa: 
1. Države članice na podlagi minimalnih zahtev vzpostavijo ali prilagodijo programe izdajanja spričeval, 
vključno s postopki ocenjevanja. Države članice zagotovijo možnost usposabljanja fizičnim osebam, ki izvajajo 
naslednje naloge: 
(a) nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, 
(b) preverjanje uhajanja za opremo, 
(c) zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov. 
  
Serviser (fizična oseba), ki ima SPRIČEVALO, lahko opravlja naloge v zvezi s SN in VN opremo s plinom 
SF6. Novost Uredbe 517/2014 pa je, da spričevalo potrebuje tudi serviser/monter, ki NAMEŠČA opremo, 
ki vsebuje SF6. 
 
OPOMBA : Usposabljanje na področju SF6 naprav se z novo EU F uredbo razširja tudi na nameščanje, 
servisiranje, popravilo ali razgradnjo. Zaenkrat komisija še ni izdala nove uredbe o zahtevanih vsebinah za te 
dejavnosti, tako da ostaja samo zajem, kot je v Uredbi 305/2008. Predvideva se sprememba do začetka leta 2017. 
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Nejasno in potrebno preverbe na ARSO je kaj je s preverjanjem uhajanja plina SF6 iz SN in VN opreme (glej 
zahtevo čl. 10/1/b). 
 
OPOMBA:  Osebje, ki preverja uhajanje po 2. točki 4. člena za SF6 (če je potrebno preverjanje uhajanja), je 
lahko kdorkoli – ni nujno, da ima kakšno spričevalo (op. razlaga Komisije). Seveda pa je splošna obveznost 
upravljavcev, da se prepreči nenamerno uhajanje (2. tč., 3. čl.), zato se preverjanje tudi priporoča in da ga 
izvedejo osebe, ki se jim lahko zaupa (op. razlaga Komisije), da to obvladajo, kar bi lahko pomenilo, da 
kdorkoli, ki je usposobljen za vzdrževanje/pregled opreme. 
 
V 12. členu Uredba 517/2014 govori o označevanju ter informacijah o izdelku in opremi in določa: 
Izdelki in oprema, ki vsebujejo ali ki za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline se dajo na trg le 
če so označeni - velja za električne stikalne mehanizme. 
 
Na oznaki so navedene naslednje informacije: 
(a) navedba, da izdelek ali oprema vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline, 
(b) uveljavljeno industrijsko poimenovanje za zadevni fluorirani toplogredni plin ali če tako poimenovanje ne 
obstaja, kemijsko ime, 
(c) od 1. januarja 2017 bodisi količina, izražena s težo in v ekvivalentih CO2, fluoriranih toplogrednih plinov, ki 
jih vsebuje izdelek ali oprema, bodisi količina fluoriranih toplogrednih plinov, za katero je oprema zasnovana 
ter potencial globalnega segrevanja teh plinov. 
 
Oznaka po potrebi navede naslednje informacije: 
(a) navedbo, da so fluorirani toplogredni plini v hermetično zaprti opremi, 
(b) navedbo, da imajo električni stikalni mehanizmi testirano stopnjo uhajanja manjšo od 0,1 % na leto, kot je 
navedeno v tehničnih specifikacijah proizvajalca. 
 
Oznaka je jasno berljiva in neizbrisljiva ter nameščena: 
(a) poleg mest za polnjenje ali zajemanje fluoriranega toplogrednega plina ali 
(b) na delu izdelka ali opreme, ki vsebuje fluorirani toplogredni plin. 
Oznaka je v uradnih jezikih države članice, v kateri bo dana na trg. 
 
Upravljalec mora ob dobavi SN in VN opremo zahtevati, da če le-ta vsebuje TGP oziroma plin SF6 podatek o 
masi plina SF6 količini + GWP plina SF6 je 22.800 + oznaka »hermetično zaprto« ali »uhajanje manjše kot 0,1 % 
na leto« v slovenskem jeziku. 
 
V 15. členu Uredbe 517/2014 govori o zmanjševanju količine fluoriranih ogljikovodikov, danih na trg in določa: 
Komisija zagotovi, da količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo lahko proizvajalci in uvozniki vsako leto dajo na 
trg v Uniji, ne presega največje količine za zadevno leto, izračunane v skladu s priloženo Tabelo (Proizvajalci in 
uvozniki zagotovijo, da količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo dajo na trg, ne presega kvote): 
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OPOMBA:  Ta ukrep je povezan s členi 16., 17. in 18. in se je v 2014 že izvajal za določitev začetne količine 
TGP. Nanaša se na količine (ne na opremo) vseh plinov, izračun količine pa je v tonah ekvivalenta CO2. To 
pomeni, da je Komisija v letu 2014 iz količin (proizvodnja in uvoz), ki so jih podjetja poročala v 2009-2012 
določila osnovo za vsako podjetje. Za 2015 jim je določila 11 % manj od teh količin in to predstavlja 100 % v 
2015 (tako za skupno količino na EU trgu kot za podjetja). V 2015 bo Komisija spet pozvala podjetja, da 
predložijo izjave glede željenih količin (EU register). Iz tega bo potem določila skupno količino za 2016, ki pa 
bo v 2016 za 7 % zmanjšana. Uvoz pomeni uvoz iz tretjih držav v EU. V SLO je malo uvoznikov – oni se 
morajo prijaviti. Če pa nekdo kupuje na trgu EU, pri nekem uvozniku ali proizvajalcu, pa ta prijavi željene 
količine. Če v SLO nekdo kupi F plin pri našem prodajalcu, ta pa je kupil od nekega drugega prodajalca v EU, ta 
pa od uvoznika bo samo ta uvoznik prijavil vse količine. 
 
Ni nobene prepovedi uporabe SF6 v opremi – Priloga III (v prilogi III postopoma prepovedujejo uporabo opreme 
s plini, ki imajo visok GWP). Verjetno na področju SF6 naprav ni ustreznih alternativ, da bi to lahko že zapisali, 
vendar v 21. členu piše: 
 
Komisija najpozneje 1. julija 2020 objavi poročilo, v katerem oceni, ali obstajajo stroškovno učinkovite, 
tehnično izvedljive, energetsko učinkovite in zanesljive alternative za zamenjavo fluoriranih toplogrednih plinov 
v novih srednje napetostnih sekundarnih stikalnih mehanizmih in novih malih enojnih klimatskih napravah ter po 
potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zakonodajni predlog za spremembo seznama iz Priloge III. 
 
Proizvajalci in upravljavci s SN in VN opremo, ki vsebuje plin SF6 morajo aktivno slediti izvajanje nove EU F 
uredbe upoštevajoč možen zaključek »V kolikor bo Komisija zahtevala zmanjševanje proizvodnje in uvoza plina 
SF6 kot je zapisano v tabeli so možne posledice pomanjkanje surovine, plina SF6, in s tem zmanjšanje obsega 
proizvodnje SN in VN opreme, ki vsebuje plin SF6, kar bi sprožilo pomanjkanje in nezmožnost vgradnje te 
opreme v elektrogospodarstvu in industriji ter povečanje cene opreme«. Nadomestila, še posebej za VN opremo, 
ni. 
 
II.I.II U REDBA EU ŠT. 305/2008 
 
Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 določa minimalne zahteve in pogoje za vzajemno 
priznavanje, za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih 
stikalni mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. 
 
Serviserji so se dolžni za opravljanje svoje dejavnosti strokovno usposobiti, poznati veljavne predpise in 
standarde, imeti znanja in veščine s področja preprečevanja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in 
fluoriranih toplogrednih plinov ter varno ravnati z opremo. 
 
Vsebina programa usposabljanja serviserjev, ki jih izvajajo izvajalci usposabljanja, so določene z Uredbo 
Komisije (ES) št. 305/2008. 
 
O udeležbi v programu usposabljanja izda izvajalec usposabljanja slušatelju potrdilo. Strokovna usposobljenost 
serviserjev se preverja z izpitom. Izpit iz prejšnjega odstavka 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. 
 
Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, ministrstvo izda spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu 
škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. Veljavnost spričevala je pet (5) let. 
 
Na spletnih straneh ARSO je objavljen najnovejši seznam spričeval 61 serviserjev (status 15.4.2015), ki jih je 
izdalo Ministrstvo. Večino spričeval bo potrebno konec leta 2015 obnoviti. Zanimivost seznama je 25 hrvaških 
serviserjev iz HOPS-a in KONČAR-ja, ki so opravil izpit v Sloveniji v začetku leta 2015. 
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/D_zaporedni%20-febr-2015pdf.pdf) 
 
II.II U REDBA RS UR. L. RS, ŠT. 41/2010 
 
Trenutno še veljajo zahteve iz Uredbe RS Ur. l. RS, št. 41/2010. Potrebno je spremljati pričakovane spremembe 
v teku leta 2015, ki bodo sledile zahtevam Uredbe EU št. 517/2014. Ministrstvo in ARSO so začeli z aktivnostmi 
na spremembah in v prvem poletju se pričakuje aktivna razprava. 
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Obveznosti slovenskega upravljalca VN naprave (posebnosti slovenske zakonodaje), ki zajemajo plin SF6 so ob 
upoštevanju evropskih zakonskih zahtev: 

- obvezno zajemanje plina SF6 iz vseh VN naprav in posod (vsebnik oziroma plinohram, jeklenka), 
- usposabljanje pooblaščenih serviserjev oziroma zaupanje zajema plina SF6 le pooblaščenim 

serviserjem, 
- označevanje VN naprav, ki vsebujejo plin SF6, 
- posebnosti administriranja ob upravljanju z VN napravami, ki vsebujejo plin SF6 (3 kg ali več). 

 
Uredba RS Ur. l. RS št. 41/2010 določa: 

- preverjanje uhajanja in zajemanje fluoriranih TGP, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki 
vsebuje fluorirane TGP, in pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih fluoriranih TGP – 
UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja vzdrževanja obvladuje postopek, 

- pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, 
predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ter 
fluoriranih TGP, za izvajanje Uredbe št. 842/2006/ES in … – UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja 
vzdrževanja poskrbi za usposabljanje svojih sodelavcev ali za najem zunanjih pooblaščenih 
serviserjev (POZOR: spričevalo je na ime serviserja in ne podjetja, ki vzdržuje opremo), 

- pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme je prepovedano 
izpuščati v zrak fluorirane TGP - UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja investicije v fazi gradnje in 
vodja vzdrževanja obvladujeta postopek in preprečita izpust plina v zrak, 

- pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme se morajo fluorirani 
TGP, preden se predelajo ali odstranijo, zajemati, zato da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo 
v jeklenkah - UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja investicije v fazi gradnje in vodja vzdrževanja 
obvladujeta postopek – pri odstranitvi poskrbita za ravnanje z odpadkom (odpadni plin). 
 
Upravljavec opreme mora nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg 
ali več fluoriranih TGP, pisno ali v elektronski obliki prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja (MOP oziroma ARSO), najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme - 
UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja investicije obvladuje postopek (OBRAZEC PRIJAVA – Od 
1.1.2014 je prijava opreme možna samo preko spletnega obrazca .aplikacije na povezavi, kjer so tudi 
vsa navodila in kontaktni podatki http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/, v rubriki OZONU 
ŠKODLJIVE SNOVI IN FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI Letna poročila o količinah plinov in 
prijava opreme). 
 
Upravljavec sporoči ARSO vsako spremembo (npr. odstranitev, odjava, zamenjava, prodaja opreme), ki 
se je zgodila v zvezi z obstoječo nepremično opremo po njeni PRVI PRIJAVI (rok 1 mesec - 5. člen 
Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov). Spremembo se vnese v 
spletni obrazec že prijavljene opreme, s tem, da se opiše spremembo. 
 

- upravljavec nepremične opreme mora zagotoviti zajemanje fluoriranih TGP za visokonapetostne 
stikalne mehanizme, ki obratuje ali je zunaj uporabe. Upravljavec nepremične opreme mora za opremo, 
ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, zagotoviti zajem vse 
količine fluoriranih TGP, ki jih ta oprema vsebuje, in pridobiti potrdilo o zajemu fluoriranih TGP. 
Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, in vzdrževalec opreme 
morata voditi evidenco o zajemu fluoriranih TGP, o njihovem recikliranju ter o oddaji v predelavo in 
odstranjevanje. Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi evidenčni listi o oddaji zajetih 
fluoriranih TGP v predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - 
UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja vzdrževanja in pooblaščeni serviser/vzdrževalec opreme 
obvladujeta postopek (OBRAZEC EVIDENCA O ZAJEMU in EVIDENČNI LIST O RAVNANJU Z 
ODPADKI - Evidenčni list v fizični obliki ne obstaja več (vsebina pa ostaja enaka) – odpadni plin se 
pri oddaji zbiralcu zavede preko spletne aplikacije na strani Vstop v IS-Odpadki 
(http://okolje.arso.gov.si/odpadki/)), 
 

- upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, in vzdrževalec opreme morata 
ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu 
fluoriranih TGP za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi in 
fluoriranimi TGP. Sestavni del letnega poročila so tudi podatki iz evidenčnih listov o oddaji odpadnih 
in fluoriranih TGP v predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki- 
UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja vzdrževanja in pooblaščeni serviser/vzdrževalec opreme 
obvladujeta postopek (LETNO POROČILO in PODATKI O RAVNANJU Z ODPADKI - Od 1.1.2014 
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je oddaja poročila možna samo preko spletnega obrazca na spodnji povezavi, kjer najdete tudi vsa 
navodila in kontaktne podatke  http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/ v rubriki OZONU ŠKODLJIVE 
SNOVI IN FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI Letna poročila o količinah plinov in prijava opreme. 
Poročilo je treba oddati tudi v primeru, če v preteklem letu zavezanec ni imel količin plinov – to se 
vpiše pod opombe), 

- upravljavcu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, in vzdrževalcu opreme kot 
povzročitelju odpadnih fluoriranih TGP ni treba poročati ministrstvu o ravnanju z odpadnimi in 
fluoriranimi TGP v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki – TO POSKRBI POOBLAŠČENI 
ZBIRALEC ODPADKOV, 

- plin SF6 po koncu življenjske dobe VN naprave definiramo kot naslednjo vrsto nevarnega odpadka: 
16 02 15* nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 

- upravljavec nepremične opreme in vzdrževalec opreme morata pristojnemu inšpektorju (ZA OKOLJE) 
na njegovo zahtevo poslati podatke o pooblaščenih serviserjih, ki pri njiju opravljajo zajem fluoriranih 
TGP. 

 
Podrobnejša navodila se dobijo na naslovih Agencije RS za okolje (ARSO) – Ozonu škodljive snovi in fluorirani 
toplogredni plini  
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1). 
 
 

III.  OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV STIKALNE OPREME , KI VSEBUJE PLIN SF6 NA PODROČJU VARNOSTI  
PRI DELU  

 
Strokovnjaki morajo oceniti tveganje pri vzdrževanju SN in VN opreme, ki vsebuje plin SF6 ter po potrebi 
dopolniti izjavo o varnosti in predpisati vzdrževalne postopke in zahtevati določeno osebno varovalno opremo 
(OVO) za vzdrževalce oziroma serviserje, ki imajo spričevalo. 
 
Ukrepe varnosti in zdravja pri delu (VZD) je potrebno izvajati z upoštevanjem dveh osnovnih vidikov in sicer: 

– vzdrževanje SN in VN naprav s stališča izvajanja dela v breznapetostnem stanju (pet zlatih pravil 
varnega dela), 

– vzdrževanje SN in VN naprav s stališča vpliva plina SF6 na varnost in zdravje serviserjev. 
 
Osnovne karakteristike novega in rabljenega plina SF6, ki vplivajo na oceno tveganja [6]: 

– Čisti SF6 je popolnoma nestrupen. Testi na živalih in ljudeh so pokazali, da se plin lahko vdihava brez 
posledic, le da je sočasno dovolj kisika, da ne pride do zadušitve. V predpisih večine držav je dovoljena 
maksimalna koncentracija na delovnem mestu TLV ali MAK (za 8 urno delo) 1000 ppmv (volumskih) 
plina SF6 v zraku. Ta vrednost je standardna za vse pline, ki so sicer neškodljivi vendar normalno niso 
prisotni v zraku. 

– Ker je SF6 je približno petkrat gostejši od zraka in nima vonja, se zbira na nižje ležečih predelih npr. 
v kanalih za kable, na dnu posod. Če se zberejo večje količine plina v zaprtih prostorih lahko zato pride 
do zadušitve. Zato moramo za zagotavljanje varnega rokovanja s plinom SF6 v zaprtih prostorih 
zagotoviti dobro prezračevanje. 

– Kontaminiran SF6 vsebuje spojine, ki so zaznavne z neprijetnim vonjem že v zelo nizkih 
koncentracijah, zaradi česar je verjetnost zastrupitve minimalna. Vohalni pragi, posebno za SOF2, SO2 
in HF, so enakega velikostnega reda, kot so maksimalno dovoljene koncentracije (MAK). 

 
Fiziološke karakteristike razkrojnih produktov SF 6 – vplivi glavnih elementov pri reciklaži in izvedbi 
predelave plina SF6 na varnost in zdravje (VZD) serviserjev so [6]: 

– Plinasti razkrojni produkti SF6 imajo neprijeten, oster vonj. Po količini najobilnejši stranski produkt, 
rezultat oblokov, je SOF2. Ima vonj podoben hidrogen sulfidu (H2S), ki je podoben vonju po gnilih 
jajcih. Vonj se običajno zazna v zraku pri koncentracijah od 1 ppmv do 5 ppmv. Pri teh koncentracijah 
kratkotrajna izpostavljenost ne predstavlja nevarnosti za zdravje. 

– Razkrojni produkti SF6 lahko povzročijo draženje kože, oči in sluznic, kot na primer v respiratornem 
traktu in v visokih koncentracijah lahko povzročijo pri zadostnem času izpostavljenosti pljučni edem. 

– Trdni razkrojni produkti (AlF3, CuF3, WO3) povzročajo na koži pekoče draženje in težave z 
dihanjem, kar je posledica kislosti sekundnega razpadnega produkta HF. Delovanje je reverzibilno (z 
nevtralizacijo) in ob kratkotrajni izpostavitvi ne pušča trajnih posledic. 

 
Strupeni razkrojni produkti pri ljudeh že v malih k oncentracijah povzročajo draženje dihal. Daljša 
izpostavljenost razgradnim produktom negativno vpliva na zdravje. 
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Varnostni ukrepi: Med odpiranjem predelkov in med deli na neočiščenih predelkih, ki lahko vsebujejo razpadle 
produkte SF6 je strogo prepovedano [6]: 

– kajenje, 
– uživanje hrane in pijače, 
– hraniti prehrambne izdelke v prostorih, kjer se opravljajo vzdrževalna dela na odprtih predelkih, ki so 

bili napolnjeni s plinom SF6. 
 
Varnostni ukrepi: Pred odmori in po zaključku del na odprtih predelkih napolnjenih s plinom SF6 je potrebno 
[6]: 

– pranje obraza, vratu, rok in dlani z veliko količino vode, 
– takojšnje umivanje prizadetih površin pri vsakem stiku prašnih delcev razpadlih produktov SF6 s kožo 

ali očmi. 
 
Varnostni ukrepi: Osebna varovalna oprema (OVO), ki je potrebna (Slika 1) za delo na odprtih predelkih 
napolnjenih s plinom SF6 [6]: 

– kislinsko odporne rokavice (vodotesne iz nitrila in neoprena), 
– zaščita kože (zaščitna krema), 
– zaščitna očala, 
– kombinezon s kapuco za enkratno uporabo, 
– zaščita čevljev (pokrivalo za enkratno uporabo), 
– zaščitna čelada (po potrebi), 
– zaščita dihal s filtrom A2B2E2K2. 

 

         
 

Slika 1: Primer uporabe osebne varovalne opreme (Vir: [6]) 
 
 

IV.  OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV STIKALNE OPREME , KI VSEBUJE PLIN SF6, ZA RAVNANJE Z  
NEVARNIMI ODPADKI  

 
Po osnovnem procesu čiščenja mora plin SF6 zajeti pooblaščeni serviser z opremo, ki mu omogoča recikliranje 
oziroma ponovno uporabo zajetega fluoriranega toplogrednega plina. Zajet plin, kateri v primeru neuspešnega 
recikliranja ne doseže določene standardne kakovosti, pošljemo v jeklenkah do specializiranega proizvajalca 
fluoriranih toplogrednih plinov. Če proizvajalec z analizo ugotovi, da reciklaža oziroma predelava ni smiselna se 
plin uniči oziroma se izvede proces, pri katerem se ves fluorirani toplogredni plin trajno spremeni ali razgradi v 
eno ali več obstoječih snovi, ki niso več fluorirani toplogredni plini. 
 
Strokovnjaki za okolje so ustvarili metode, s katerimi bi rešili problematiko vpliva plina SF6 na okolje, in sicer s 
prečiščenjem plina, ko je kontaminacija manjša ali pa ga predelamo, ko je kontaminiran. Če se plina v končni 
fazi več ne da predelati ali reciklirati, se uporabi zadnja možnost in to je uničenje s sežigom, pri čemer se v 
atmosfero izpusti zanemarljiv del nevarnih snovi. 
 
Predelava oziroma reciklaža pa ni pomembna samo iz okoljevarstvenega vidika, ampak tudi iz ekonomskega, 
kajti ti dve metodi sta tudi finančno cenejši kot pa dobava novega plina. Za boljšo uporabo v VN napravah mora 
biti plin SF6 dobro vzdrževan in več krat prečiščen, saj lahko le tako zagotavlja konstantno odlično kakovost in 
nespremenjene lastnosti plina. 
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Za analizo možnih emisij SF6 v okolje so zelo okvirno predstavljene količine polnitve posameznih 
elektroenergetskih naprav s plinom SF6 v kilogramih na odklopnik, celico ali polje stikališča (RMU, GIS) v 
spodnji tabeli [1]. 
 
   Tabela 1: Vsebnost plina SF6 v kilogramih v VN in NN opremi 

VN OPREMA SF6 (kg) SN OPREMA SF6 (kg) 
odklopnik (110, 400 kV) 6-50 odklopnik 0,1 – 0,35 
GIS polje 110 kV 130-200 celica 0,7-1,2 
  blok RMU (3 celice) 1,1-4,5 

OPOMBA: Masa plina SF6 v opremi je odvisna od proizvajalca do proizvajalca, od tipa opreme in od starosti 
konstrukcije (starejša oprema običajno potrebuje večjo količino plina SF6!). 
 
Plinu SF6, ki ga z opremo za reciklažo ni več mogoče predelati oziroma ponovno uporabiti, ostane le sežig na 
okolju sprejemljiv način. Pri termičnem obdelovanju nad 1000 °C, začne plin razpadati na elemente, ki reagirajo 
s substancami (vodik in kisik) in pri tem formirajo SOx in HF. 
 
Lastnik neuporabnega plina SF6 iz VN naprav (UN 3308 utekočinjen plin, koroziven, toksičen) je dolžan predati 
le-tega pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov, ki ga uvrsti s klasifikacijsko številko nevarnih odpadkov 
16 02 15* (nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme) in preda evidenčni list v skladu z zakonodajo, ki 
ureja ravnanje z nevarnimi odpadki. 
 
 

V. ZAKLJU ČEK 
 
Namesto zaključka vas vabimo, da obiščete spletne strani (ARSO), na katerih najdete usmeritve in napotke za 
upravljavce in serviserje opreme, ki vsebuje plin SF6 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1. 
 
Upravljavci SN in VN stikalne opreme, ki vsebuje plin SF6 imajo obveznosti: 

- prijaviti opremo na ARSO, 
- nameščanje, vzdrževanje opreme in zajemanje plina SF6 zaupati le certificiranim serviserjem (fizične 

osebe s strokovnim izpitom – seznam na ARSO), 
- usposobiti serviserje za varnost in zdravje pri delu z opremo, ki vsebuje plin SF6, 
- okolju prijazno ravnati z zavrženo opremo in odpadnim plinom SF6 (pooblaščeni zbiralci nevarnih 

odpadkov - seznam na ARSO). 
 
Nenazadnje moramo opozoriti, da nadzor nad izvajanjem Uredbe (SLO) Ur. l. RS, št. 41/10 opravljajo 
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja in imajo na voljo kazenske določbe (44. člen), ki določajo: 

- z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik, 

- z globo od 1.300 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do šestega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba. 

 
V letu 2015 pričakujemo spremembe Uredbe (SLO) Ur. l. RS, št. 41/10, ki bo usklajena z zahtevami Uredbe 
EU št. 517/2014. Predlagamo spremljanje teh sprememb. 
 
Kratkoročno morajo proizvajalci in upravljavci SN in VN opreme, ki je polnjena s plinom SF6, aktivno 
spremljati vplive nove Uredbe (ES) št. 517/2014, še posebej na načrt zmanjševanja proizvodnje in uvoza plina 
SF6, saj bo to dejstvo dolgoročno vplivalo na razvoj elektroenergetski sistem (EES). Ni namreč še nadomestila 
za plin SF6 v SN in VN opremi. Ob uveljavitvi te zahteve bi/bodo upravljavci ostali brez te opreme, saj je načrt, 
da po letu 2030 petkratno zmanjšamo uporabo plina SF6. Lahko si samo predstavljamo tehnične in ekonomske 
posledice za EES, če se bodo striktno uveljavile določbe te Uredbe. Kdo bo lahko še prišel do teh omejenih 
količin naprav in postrojev, ter po kakšni astronomski ceni? 
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