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1. Pravna podlaga 
 

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o fluoriranih 
toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006EU o F-plinih (v nadaljevanju Uredba o 
F plinih) vzpostavlja nadzor nad uporabo in emisijami fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) 
vključno s fluoriranimi ogljikovodiki (HFC), perfluoriranimi ogljikovodiki (PFC) in žveplovim 
heksafluoridom (SF6). Uredba velja neposredno v vseh državah članicah. 

 

Fluorirani ogljikovodiki (HFC) in perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) se uporabljajo kot sredstva za 
gašenje na različnih specializiranih področjih uporabe v stavbah. Uredba EU o F-plinih, 
sprejeta v 2014, je zamenjala uredbo iz leta 2006, pri čemer zaostruje vse zahteve iz leta 2006 
in uvaja vrsto novih pomembnih ukrepov. Predvideva bistveno zmanjšanje emisije F-plinov, ker 
so zelo močni toplogredni plini in njihov vpliv na globalno segrevanje je več tisočkrat večji kot 
vpliv CO2 (na kg izpuščenega plina). Vse države članice EU to podpirajo. 

 
 

Komu so namenjene informacije… 

 

Nepremična oprema za zaščito pred požarom - zahteve iz Uredbe EU o F-plinih 

 

NOVO: Upoštevajte določene prepovedi uporabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) in 
PFC) v novih sistemih za zaščito pred požarom. (priloga III 

Uredbe EU o F-plinih). Gasilno sredstvo HFC23 (R23) je prepovedano v novi opremi od 
1.1.2016. 
NOVO: Pri izbiri sredstva za gašenje požarov upoštevajte, da se bo količina fluoriranega 
ogljikovodika (HFC) na trgu EU postopno zmanjševala.  
Izdelki za zaščito pred požarom, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, morajo biti 
ustrezno označeni. 

 

Obvezno preverjanje uhajanja in popravila. 
NOVO: za določitev pogostosti obveznega preverjanja uhajanja uporabite nove velikostne 
pragove – spodnja meja je 5 ton ekvivalenta CO2 (R227ea=FM200  GWP =3220, je to 
pri 1,55 kg). 
NOVO: sistem za samodejno odkrivanje uhajanja mora imeti od 1. 1. 2015 nameščen 
oprema, ki vsebuje 500 ton ekvivalenta CO2 ali več gasilnega sredstva (R227ea=FM200 
 GWP =3220, je to pri 155,3 kg). 
Vodenje evidence o opremi za zaščito pred požarom, v kateri so uporabljeni fluorirani 
ogljikovodiki (HFC), je obvezno za vso opremo, ki vsebuje količino F-plina, ki je enaka 
ali večja od 5 ton ekvivalenta CO2 (R227ea=FM200  GWP =3220, je to pri 1,55 kg). 
Preverjanje uhajanja in rokovanje s fluoriranimi ogljikovodiki (HFC) lahko izvajajo le 
serviserji z ustreznim spričevalom. 

Zahteve ob koncu uporabe opreme ali pri zamenjavi gasilnega sredstva 

Obvezno zajemanje fluoriranih ogljikovodikov (HFC) opravi serviserji z ustreznim 
spričevalom. 

 



2. Opis področja 
 

Na področju zaščite pred požarom s e  uporabljajo sredstva za gašenje požara, ki vsebujejo 
fluoriran ogljikovodik (HFC) za nekatera specializirana področja uporabe. Obstajajo tri 
glavne vrste opreme s fluoriranim ogljikovodikom: 
 

a) Specializirana sredstva za gašenje v stavbah, kadar so v njih predmeti velike 
vrednosti in bi drugi protipožarni sistemi (npr. na podlagi uporabe vode) lahko 
povzročili preveliko škodo. Večina tovrstnih sistemov uporablja HFC 227ea (s 
trgovskimi imeni kot je na primer FM 200). 

b) Majhni avtomatski gasilni aparati. Majhne avtomatske gasilne aparate na podlagi 
fluoriranih ogljikovodikov (HFC) je mogoče uporabiti na primer za gašenje 
avtobusnega motorja, majhnega motorja v čolnu in za zaščito pred požarom v 
avtomobilizmu. 

c) Ročni gasilni aparati. malo je prenosnih gasilnih aparatov s fluoriranim ogljikovodikom. 

 

3. Nakup nove opreme 

3.1.   Prepoved uporabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) 

Uredba o F plinih vključuje nekatere prepovedi, ki veljajo za dajanje novih protipožarnih 
sistemov/preme na trg EU, kot so povzeti v Preglednici 1. 

Preglednica 1: Prepovedi za uporabo fluoriranih ogljikovodikov (HFC) v novih 
protipožarnih sistemih 
 

Opis prepovedi Datum začetka 
od 1. januarja: 

1 Protipožarni sistemi, ki vsebujejo  perfluorirane 
ogljikovodike (PFC) 

že velja od 2007 

2 NOVO: Protipožarni sistemi, ki vsebuje HFC 23 2016 

 

3.2.   NOVO: Vpliv postopnega zmanjševanja količin fluoriranih ogljikovodikov (HFC)    
na nakup nove opreme 

Pri nakupu nove opreme za zaščito pred požarom bi morali upoštevati, da se bo postopno 
zmanjševala količina fluoriranih ogljikovodikov (HFC) na trgu EU (Priloga V Uredbe o F plinih). 
S tem se bo zmanjšala količina čistih fluoriranih ogljikovodikov (HFC), ki jih bo mogoče 
prodati/kupiti v EU. Do leta 2030 se bo dobava fluoriranih ogljikovodikov (HFC) zmanjšala za 
80 %. Obstoječa oprema bo še vedno delovala, ko bodo v veljavi že velika zmanjšanja dobave 
F plinov. Ne glede na prej opisane prepovedi, je smiselno vedno kupovati opremo, ki uporablja 
sredstva za gašenje z najnižjim možnim potencialom globalnega segrevanja, da se tako čim 
bolj zmanjša vpliv postopnega zmanjševanja količin.1 
 

3.3.  Označevanje izdelkov/opreme, ki vsebujejo F pline 
 
Če protipožarni sistemi vsebujejo F pline, mora to biti jasno označeno. Na oznaki morajo biti 
navedene naslednje informacije: 

1) da je sredstvo za gašenje požara F-plin; 
2) uveljavljeno trgovsko ime za ta F-plin ali, če tako poimenovanje ni na voljo, njegovo 

kemijsko ime; 
3)  NOVO: od 1. januarja 2017 mora biti navedena tudi količina F-plina, vsebovanega v 

                                                           
 



protipožarnem sistemu, izražena v teži in v ekvivalentu CO2, in potencial globalnega 
segrevanja uporabljenega F-plina. 

 

4.   Obratovanje obstoječe opreme 
 
Uredba o F-plinih vključuje celo vrsto zahtev, ki vplivajo na uporabo in vzdrževanje obstoječih 
protipožarnih sistemov, ki vsebujejo HFC kot sredstvo za gašenje. Pravila so odvisna od vrste 
in velikosti protipožarnih sistemov. Predpisi, ki vplivajo na obstoječo opremo, se nanašajo na: 

(a) preprečevanje uhajanja, 
(b) vodenje evidenc i n  
(c) uporabo serviserjev z ustreznim spričevalom in podjetij s potrdilom o vpisu v evidenco 
pooblaščenih podjetij. 
 

4.1.  Preprečevanje uhajanja in obvezna preverjanja uhajanja 
Namerni izpust F-plinov v ozračje je prepovedan in upravljavci vseh protipožarnih sistemov 
morajo sprejeti vse tehnično in gospodarsko izvedljive ukrepe za čim manjše uhajanje. Kadar 
je ugotovljeno uhajanje, morajo upravljavci brez nepotrebnega odlašanja izvesti popravila. 
 
NOVO: Po uredbi iz leta 2006, je bila pravna odgovornost za preprečevanje izpustov F-plinov 
naložena samo upravljavcu opreme. V uredbi iz leta 2014 je podobna pravna odgovornost 
naložena tudi tretjim osebam - podjetjem, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, preverjanje 
uhajanja ali zajemanje fluoriranih ogljikovodikov (HFC) v imenu upravljavcev. 

Obvezna preverjanja uhajanja so zahtevana za vse nepremične protipožarne sisteme nad 
določenim velikostnim pragom. Po uredbi o F-plinih iz leta 2006, so bili pragovi določeni glede 
na količino fluoriranega ogljikovodika (HFC) v sistemu. Za vse, ki ga vsebujejo več kot 3 kg, 
je bilo zahtevano redno preverjanje uhajanja.  
NOVO: Po uredbi iz leta 2014 so zahteve podobne, toda velikostni pragovi so opredeljeni v 
tonah ekvivalenta CO2 . 

Ti novi velikostni pragovi v tonah ekvivalenta CO2 (CO2 ekv.) pomenijo, da je zdaj kilogramski 
prag za vsak plin HFC drugačen. Plini za gašenje z visokim potencialom globalnega 
segrevanja (npr. HFC 23) bodo imele nižji velikostni prag kot plini z nižjim potencialom 
globalnega segrevanja (npr. HFC 227ea). Preglednica 2 prikazuje zahteve za preizkušanje 
uhajanja po obeh uredbah. Vzorčni pragovi so navedeni za HFC 23 in HFC 227ea.  

 
Preglednica 2: Velikostni pragovi za obvezna preverjanja uhajanja 
 

Pogostnost 
preverjanja 
uhajanja* 

Uredba iz 
2006 

Uredba iz leta 2014 

kg - prag 
za 
vse 
HF

Prag v tonah CO2 ekv.  
za vse HFC 

kg- prag 
z a  HFC 
23 

kg-prag z a  
HFC 227ea 

1 krat na 12 mesecev 3   5  0,3  1,6  

vsakih 6 mesecev 30  50  3,4  15,5 

vsake 3 mesece 300  500  34  155  

 Pogostnost preverjanje uhajanja se razpolovi, če je nameščen sistem za samodejno odkrivanje uhajanja.  

 

V vseh nepremičnih protipožarni sistemih, ki uporabljajo F-pline za gašenje, je količina znatno 
večja, kot je najnižji prag, prikazan v Preglednici 2. Za večino opreme bo treba uvesti režim 
obveznih preizkusov uhajanja. To verjetno ne bo posebej vplivalo na opremo za zaščito pred 
požarom, ker imajo mnogi uporabniki že zdaj vpeljan režim vzdrževanja vsakih šest mesecev 
za vse sisteme. Za večino protipožarnih sistemov se tudi po požarni zakonodaji izvajajo redna 
vzdrževanja in preverjanja uhajanja. Obveznosti preverjanja uhajanja veljajo kot izpolnjene, 
če sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 obstoječa ureditev pregledov je skladna s standardi ISO 14520 ali EN 15004, in 



 preverjanja protipožarne opreme se izvedejo tako pogosto, kot je prikazano v Preglednici 
2. 

Če je uhajanje ugotovljeno med obveznim preverjanjem uhajanja, ga je treba popraviti brez 
nepotrebnega odlašanja in v mesecu dni ponoviti preizkus uhajanja, da se zagotovi, da je 
bilo popravilo uspešno. 
 

4.2.  Obvezno samodejno odkrivanje uhajanja 
 

NOVO: Za vse protipožarne sisteme ki vsebujejo 500 ton CO2 ekv. a l i  več, velja obvezna 
zahteva namestitve sistema za samodejno odkrivanje uhajanja. To je nadaljevanje podobne 
zahteve uredbe iz leta 2006, čeprav je velikostni prag spremenjen s 300 kg na 500 ton CO2 

ekv. To bo vplivalo na sisteme, ki uporabljajo F pline za gašenje z visokim potencialom 
globalnega segrevanja. Kot je prikazano v Preglednici 2, je novi prag za samodejno 
odkrivanje uhajanja za sisteme s HFC 227ea znižan s 300 na 155 kg. Z a  sisteme s HFC 23 
je prag za samodejno odkrivanje uhajanja celo še nižji – samo 34 kg. To pravilo velja od 1. 
januarja 2015. Večina protipožarnih sistemov je že standardno opremljena z napravo za 
samodejno odkrivanje uhajanja. 

Sistem za samodejno odkrivanje uhajanja je opredeljen kot “umerjena mehanska, električna 
ali elektronska napravo za odkrivanje uhajanja F-plinov, ki ob zaznavi uhajanja opozori 
upravljavca ali podjetje za servisiranje na kakršno koli uhajanje”. 

Sisteme za samodejno odkrivanje uhajanja je treba preizkusiti najmanj enkrat vsakih 12 
mesecev, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje. 

4.3.  Vodenje evidenc 

Upravljavci protipožarnih sistemov morajo voditi evidenco za vsak kos opreme, za katerega 
je zahtevano obvezno preverjanje uhajanja (tj. nad pragom 5 ton CO2 ekv. ). Evidence, ki jih 
je treba voditi, so podobne tistim, zahtevanim po uredbi iz leta 2006 - vsebina: 

a) količina in vrsta uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov; 

b) količine fluoriranih toplogrednih plinov, dodanih med namestitvijo, vzdrževanjem ali ob 
popravljanju uhajanja 

c) NOVO: ali so bili uporabljeni F-plini reciklirani ali predelani (vključno z imenom in 
naslovom podjetja za recikliranje ali predelavo, po potrebi pa tudi s številko 
spričevala); 

d) količina zajetih fluoriranih toplogrednih plinov; 

e) podatki podjetja, ki je namestilo, servisiralo ali razgradilo opremo, po potrebi tudi s 
številko njegovega spričevala; 

f) datumi in izidi vseh obveznih preverjanj uhajanja; 

g) NOVO: v primeru razgradnje opreme ukrepe za zajetje in odstranitev fluoriranih 
toplogrednih plinov. 

NOVO: Upravljavec protipožarnega sistema mora hraniti evidence vsaj pet let. Pooblaščeno 
podjetje, ki za upravljavca izvaja nameščanje, servisiranje, popravilo tega sistema, pa hrani 
kopije teh evidenc vsaj pet let. 

Evidence morajo biti na zahtevo na voljo pristojnemu organu V Sloveniji (tj. Agenciji za okolje, 
Inšpekciji za okolje) ali Komisiji. 



5.  Uporaba serviserjev s spričevalom 
 

Vse postopke ravnanja s protipožarnimi sistemi, ki vsebujejo za gašenje F-pline, morajo izvajati 
s spričevalom za področje gasilnih sistemov - Uredba 517/2014, 10.člen. To so serviserji, ki so 
opravili usposabljanje in izpit pri enem od izvajalcev, ki jih je izbralo Ministrstvo za okolje in 
prostor in imajo veljavno spričevalo v skladu z EU Uredbo 304/2008 o določitvi minimalnih 
zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil…. Lahko so 
zaposleni pri upravljavcu s protipožarnih sistemov ali v podjetju, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco 
za izvajanje dejavnosti na področju protipožarnih sistemov. To vključuje namestitev naprav, 
preizkušanje uhajanja, vzdrževanje in razgradnjo ob koncu uporabe.  

 
6. Zahteve ob koncu uporabe 
 
Iz protipožarnih sistemov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike (HFC) in se ob koncu uporabe 
odstranijo, se morajo zajeti fluorirani ogljikovodiki (HFC). Zajemanje mora izvajati serviser s 
spričevalom. 
Vse zajete F-pline se lahko: 

a) spusti skozi proces osnovnega prečiščevanja, da se dobi 'recikliran fluoriran 
ogljikovodik'; 

 

b) pošlje v specializiran obrat, kjer lahko ponovno obdelajo star fluorirani ogljikovodik v 
plin z lastnostmi, ki so enake čistemu fluoriranemu ogljikovodiku – to je  'predelani 
fluorirani ogljikovodik'; 

c) pošlje na uničenje s sežigom v objektu za ravnanje z odpadki z izdanim dovoljenjem. 
 

Odpadno hladilno sredstvo se lahko pošlje tudi v predelavo, kjer z ustreznimi postopki 
pridobi lastnosti kot nov plin. Če je star fluoriran ogljikovodik preveč onesnažen, ga ni 

mogoče predelati in ga je treba poslati na uničenje. Pomembno je, da se različni plini ne 
mešajo v isti jeklenki za zajemanje, ker potem morda ne bodo več primerni za 
predelavo. V Sloveniji imamo zaenkrat samo zbiralce odpadnih fluoriranih plinov. 
 
 Predelane fluorirane ogljikovodike je mogoče uporabiti v vsaki opremi. Pri uporabi recikliranih 
fluoriranih ogljikovodikov pa je treba biti vedno pazljiv, ker so lahko kontaminirani ali ali pa ne 
poznamo njihove sestave. 
 
Ta informacija je prirejena po www.gluckmanconsulting.co (z njihovim dovoljenjem)   

 
 


