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Članom sekcije avtoserviserjev pri OZS     
          Številka:  230/2013-IP 
          Ljubljana, 12. 6. 2013 

 
 

O B V E S T I L O 
 

Spoštovani,  
 
Želimo vas obvestiti, da smo uspeli znižati okoljsko dajatev za fluorirane toplogredne 

pline oz. plin R 134a za 5-krat!!! To pomeni, da boste od sedaj naprej avtoserviserji pri 

nakupu ene same jeklenke plina prišparali okoli 240 evrov!!! To za člane pomeni 

znižanje stroškov in sicer zgolj pri nakupu ene jeklenke v višini letne članarine Obrtno-

podjetniški zbornici. Po naših informacijah pa vsaj nekateri prodajalci v Sloveniji od sedaj 

naprej tudi ne zaračunavajo več kavcije za jeklenke.  

 

Za ta dosežek smo se trudili več mesecev. Končno pa je Vlada Republike Slovenije na 

predlog sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in skupine naših 

članov dne 30. maja 2013 sprejela novo Uredbo o  okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka 

z emisijo ogljikovega dioksida. Ta je začela veljati s 1. junijem 2013 in je prinesla 5-kratno 

zmanjšanje cene za enoto obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na 

fluorirane toplogredne pline, kar pomeni, da se je cena pri le eni jeklenki zmanjšala za 

približno 240 evrov! Tako boste v bodoče plačevali manj za R 134a in s tem prihranili. 

 

Zahvaljujem se članom in nečlanom, ki so sekcijo avtoserviserjev na problem opozorili in 

so nam hkrati pomagali tudi pri razgovorih in pogajanjih s pristojnim ministrstvom.  

Hvala tudi vsem vam, našim članom za članstvo v sekciji, saj smo skupaj močnejši. Z 

Vašim članstvom nam tudi omogočate, da smo uspešno opravili svojo nalogo in Vam 

zagotovili boljše pogoje dela. To je le še en dokaz več, da le s skupnimi močmi lahko 

vplivamo na vaše pogoje dela in jih spreminjamo v vašo korist. Za to sem vam hvaležen in 

sem hkrati vesel našega skupnega uspeha.  

 
Na kratko iz obvestila Vlade Republike Slovenije  za javnost: 
Glavni namen uredbe je razbremenitev gospodarstva in zmanjšanja administrativnih ovir in vključuje 
naslednje 
1. oprostitve plačila okoljske dajatve  v delu, ki se nanaša na okoljsko dajatev za zgorevanje goriva: 

- za gorivo, ki se rabi  v napravi, ki je vključena v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi, če upravljavec 
naprave opravlja energetsko intenzivno dejavnost, 

- za gorivo, ki se rabi mali napravi, ki je na podlagi 27. člena Direktive 2009/29/ES o shemi trgovanja z 
emisijskimi kuponi izključena iz trgovanja (ker so tako želeli njihovi upravljavci), 

- za gorivo, ki se rabi v napravi de minimis (to so naprave, ki zaradi spremenjene definicije naprave v 
Direktivi 2009/29/ES o shemi trgovanja z emisijskimi kuponi ne izpolnjujejo več pogojev za napravo 
in zato niso več vključena v trgovanje z emisijskimi kuponi, 
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- za utekočinjen naftni plin in  zemeljski plin, ne glede na to kje se uporablja, ker želimo spodbujati 
rabo goriv, ki imajo manjše emisije toplogrednih plinov,  

- energente, ki so dobavljeni kot gorivo za pogon v zračnem prometu razen za polete v zasebne 
namene, ker se za te namene v skladu z Direktivo 2003/96/ES ne plačuje trošarina,  

Ker oprostitev plačila okoljske dajatve predstavlja državno pomoč, so oprostitve v tem delu dodeljene v 
skladu s predpisi na področju državnih pomoči. 
 
2. 5- kratno zmanjšanje cene za enoto obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na fluorirane 
toplogredne pline. Z zmanjšanjem cene za enoto obremenitve želimo zmanjšati poslovanje na sivem trgu, 
ki se je v zadnjih dveh letih zelo razširilo zaradi povečanja cene uvedene okoljske dajatve in vzpodbuditi 
ponovno ustrezno poročanje in plačilo okoljske dajatve. 
 
Zaradi predlaganega zmanjšanja cene za enoto obremenitve za okoljsko dajatev na Fpline ocenjujemo 
zmanjšanje prilivov proračun RS za leto 2013 v višini 40.000 EUR.  
 
3. ukinitev plačila okoljske dajatve na gorljive organske snovi vezane na upravljavce naprav, ki so vključeni v 
trgovanje z emisijskimi kuponi.  
 
Ukinitev okoljske dajatve, ki se nanaša na gorljive organske snovi predstavlja zmanjšanje prilivov v proračun 
RS v višini 60. do 80.000 EUR v letu 2013.  
 

Lep pozdrav iz sekcije avtoserviserjev : 
 
 
 
za sekcijo AS:  
 

      Igor Pipan          Ivan Šel, l.r. 
 

   Sekretar sekcij         Predsednik 
 
 


