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Tokrat v  PITSTOP novicah: 
- Katera cena delovne ure je prava za popravilo poškodovanega vozila? 

o mnenje sodnega cenilca 

o kalkulacija cene delovne ure v avtoservisnem obratu  

- Obvestili Zavarovalnice Triglav 

- Pomoč članom pri pridobivanju posla:  

o nova javna naročila s področja vozil 

o pogoste napake v javnih naročilih – kaj storiti? 

- Novice evropskega združenja serviserjev in prodajalcev vozil (CECRA) 

- Avtoklime – izpiti  

- Obiščite sejem Automechanika v Frankfurtu  

- Imate vprašanje – na OZS svetujemo, najdemo rešitev ali pravo pomoč! 

 
 
.  KATERA CENA DELOVNE URE JE PRAVA?  .   
 
Na strokovno službo sekcije avtoserviserjev se je obrnilo več članov s podobnimi vprašanji, 
ki jih lahko strnemo v naslednje skupine: 
- katera je krajevno običajna cena avtoservisne ure dela v mojem kraju? 
- kakšen je regionalni faktor za ceno avtoservisne ure? 
 
Krajevno ali regijsko ali kako drugače določena oziroma običajna cena med avtoserviserji ne 
obstaja! Če bi obstajala, bi to pomenilo, da bi bilo možno in dopustno dogovarjanje med 
ponudniki istih ali podobnih storitev o usklajenem nastopu na trgu. To pa predstavlja kartelno 
dogovarjanje(!), saj podjetjem omogoča izkoriščanje tržne moči in potencialno višje dobičke. 
To bi bilo v nasprotju z vso (slovensko in evropsko) konkurenčno zakonodajo! Stranka sicer 
ni dolžna plačevati več, kot znašajo cene storitve, dolžna pa je plačati za pošteno in 
kvalitetno običajno opravljeno delo. Tako je lahko običajna samo cena, ki jo oblikuje odprti 
trg. Tudi zaradi tega ne morejo in ne smejo obstajati (ne)kakšni regionalni faktorji! 
 
V podkrepitev zapisanega smo poiskali tolmačenje sodnega izvedenca, Tržnega 
inšpektorata, zbrali smo tudi dokumentacijo in izsledke tožbe člana avtoserviserja zopet 
zavarovalnico. Več … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ali poznate vašo lastno ceno ure? 

 Ali veste, koliko so se vam zvišali/znižali 
stroški v zadnjem obdobju ali mesecu ali 
letu?  

 Ali se zavedate, da je cena delovne ure 
avtoserviserja močno odvisna tudi od 
izkoristka delovnega časa? 

 Na spletni strani sekcije avtoserviserjev pri 
OZS je članom dostopen program 

kalkulacije delovne ure v AS obratu 

 Dostop: s številko vaše kartice Mozaik 
podjetnih in geslom, ki vam je bil poslan 
na položnici za članarino decembra 2015. 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije.aspx
http://wwwarhiv.ozs.si/avtoserviserji/
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.  OBVESTILI  ZAVAROVALNICE TRIGLAV  .  

 
Predstavniki OZS in Zavarovalnice Triglav d.d. smo se v zadnjem obdobju sestali zaradi 
nekaterih dogodkov, ki so med naše člane vnesli nemir in jim povzročili škodo. Veliko članov 
je prosilo za pomoč sekcijo predvsem v zvezi z dvema dogodkoma, ki sta se zgodila ob 
zaključku lanskega in začetku letošnjega leta: 
1. obvestilom  Zavarovalnice Triglav d.d. o uvajanju nekaterih novih ukrepov pri poslovanju 

z avtoserviserji (uvedba obvezne priloge izdanemu računu za opravljeno storitev – bodisi 
dobavnice ali računa za vgrajeni material, iz katerih je razviden izvor nabave materiala, 
ob tem pa so navedli, da bodo priznavali zgolj tiste dele, katerih nabava bo izkazana v 
poslovni mreži uradnega uvoznika za posamezno znamko v Sloveniji oz. pri prodajalcih, 
ki so Zavarovalnici Triglav, d.d. pripravljeni razkriti sistem označevanja izvora 
posameznih nadomestnih delov; 

2. objavam članka v več medijih, v katerih je bila Zavarovalnica Triglav  izpostavljena kot 
avtor Bele knjige o zavarovalniških goljufijah in v nekaterih člankih so bili avtoserviserji 
predstavljeni kot »nateguni in goljufi«. 

 
Z Zavarovalnico Triglav d.d. smo že dosegli nekatere dogovore in dobili pojasnila, pogovori 
pa še potekajo. Več … 
  
 

.  POMOČ ČLANOM PRI PRIDOBIVANJU POSLA – JAVNA NAROČILA  .   
 
Na sekciji avtoserviserjev pri OZS želimo članom pomagati pri pridobivanju posla. 

Zato vas obveščamo o nekaterih novih javnih naročilih, ki so razpisana na področju 

Slovenije in se nanašajo na vozila.  

S klikom na JN številka se vam odprejo podrobnosti o posameznem naročilu. 
 

Tip 

objave 
JN številka Regija CPV naslov Naročnik 

Datum 

objave 

Rok za 

ponudbe 

Naročilo 
JN002939/2016-

K01  

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Dobava okoljsko manj 

obremenjujočih vozil s 

pnevmatikami z boljšim 

izkoristkom goriva in boljšim 

oprijemom na mokri podlagi 

MINISTRSTVO ZA 

NOTRANJE 

ZADEVE 
5. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003049/2016-

K01  

PODRAVSKA 
Dobava lahkih tovornih vozil z 

nizkimi emisijami 
SNAGA d.o.o. 5. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003386/2016-

C01  

PODRAVSKA 
Dobava rezervnih delov in 

vzdrževanje avtobusov 
Javno podjetje 

Marprom d.o.o. 
5. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003397/2016-

X01  

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Popravila, vzdrževanje in 

pripadajoče storitve za vozila in 

z njimi povezano opremo 

MOP, ARSO 5. 7. 2016 
 

Naročilo 
JN003398/2016-

W01 

SAVINJSKA 

Nakup in dobava večnamenskega 

vozila z menjalnimi nadgradnjami 

(prekucnik s hidravličnim dvig.) 
JKP Šentjur d.o.o. 5. 7. 2016 18. 7. 2016 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije.aspx
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160552
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160552
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160583
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160583
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160510
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160510
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160587
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160587
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160592
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160592
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Naročilo 
JN003413/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 
Nakup vozil za UKC LJubljana UKC Ljubljana 5. 7. 2016 21. 7. 2016 

Naročilo 
JN003416/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Dobava nadomestnih delov za 

gretje proizvajalca omnimarkt 
LPP d.o.o. 5. 7. 2016 15. 7. 2016 

Naročilo 
JN003342/2016-

C01  

SAVINJSKA Težka motorna vozila 
KOMUNALNO 

PODJETJE 

VELENJE, d.o.o. 
4. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003363/2016-

C01  

PODRAVSKA 
Storitve popravila in vzdrževanja 

avtomobilov 
ZD MARIBOR 4. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003373/2016-

B01 

SAVINJSKA 
Poslovni najem osebnih vozil z 

nizkimi emisijami 
DARS d.d. 4. 7. 2016 17. 8. 2016 

Naročilo 
JN002137/2016-

C01  

PRIMORSKO-

NOTRANJSKA 

Reševalno vozilo za nujne 

prevoze za ZD Cerknica 
OBČINA 

CERKNICA 
1. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003265/2016-

X01  

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

MORS 43/2016-JNMV; Oprema 

za centriranje koles 
MINISTRSTVO ZA 

OBRAMBO 
1. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN003315/2016-

C01  

SAVINJSKA 
Prevozna sredstva in dodatni 

proizvodi za promet 
ZD Celje 1. 7. 2016 

 

Naročilo 
JN001459/2016-

X01  

SAVINJSKA 
Dobava treh vozil za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti na terenu 
ZD ŠENTJUR 29. 6. 2016 

 

Naročilo 
JN003208/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Nakup malega smetarskega 

vozila 
Komunalno podjetje 

Logatec, d.o.o. 
29. 6. 2016 15. 7. 2016 

Naročilo 
JN003163/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Dobava okoljsko manj 

obremenjujočih osebnih vozil, 

po sklopih 

HSE d.o.o. 28. 6. 2016 11. 7. 2016 

Naročilo 
JN003180/2016-

B01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Nakup poltovornjakov tipa 

„pick-up“, kombiniranih vozil in 
tovornih vozil z nizkimi emisijami 

UL VF 28. 6. 2016 29. 7. 2016 

Naročilo 
JN003139/2016-

B01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Javno naročilo za nakup 

pnevmatik 
MJU 27. 6. 2016 8. 8. 2016 

Naročilo 
JN003049/2016-

W01 

PODRAVSKA 
Dobava lahkih tovornih vozil z 

nizkimi emisijami 
SNAGA d.o.o. 24. 6. 2016 18. 7. 2016 

Naročilo 
JN003055/2016-

W01 

ZASAVSKA Nakup reševalnega vozila ZD Hrastnik 24. 6. 2016 14. 7. 2016 

Naročilo JN2557/2016 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Storitve predelave in remonta 

vozil 
MINISTRSTVO ZA 

OBRAMBO  
24. 6. 2016 20. 7. 2016 

Naročilo 
JN002956/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Nakup avtocisterne in lahkega 

tovornega vozila 
JAVNI HOLDING 

Ljubljana, d.o.o. 
23. 6. 2016 7. 7. 2016 

Naročilo 
JN002929/2016-

W01 

SAVINJSKA 
Nabava kombi vozila z 

nadgradnjo GVM-1 
PGD NOVA 

ŠTIFTA 
22. 6. 2016 1. 7. 2016 

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160668
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160668
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160685
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160685
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160462
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160462
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159477
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159477
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160395
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160395
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160035
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160035
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160229
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160229
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160000
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160000
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160090
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160090
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160067
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=160067
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159914
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159914
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159721
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159721
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158390
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158390
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159724
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159724
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159574
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159574
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159733
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159391
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159391
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159262
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159262
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Naročilo 
JN002939/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

JN za dobavo okoljsko manj 

obremenjujočih vozil s 

pnevmatikami z boljšim 

izkoristkom goriva in boljšim 

oprijemom na mokri podlagi 

MINISTRSTVO ZA 

NOTRANJE 

ZADEVE 
22. 6. 2016 18. 7. 2016 

Naročilo 
JN002952/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Vzdrževanje službenih 

avtomobilov 
MGRT 22. 6. 2016 5. 7. 2016 

Naročilo 
JN002906/2016-

W01 

PODRAVSKA 
Nakup lahkega tovornega vozila 

z nizkimi emisijami 
OBČINA ŠENTILJ 21. 6. 2016 29. 6. 2016 

Naročilo 
JN002819/2016-

B01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Javno naročilo za operativni 

najem vozil za potrebe Policije 

MINISTRSTVO ZA 

NOTRANJE 

ZADEVE 
17. 6. 2016 21. 7. 2016 

Naročilo 
JN002733/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Nakup dveh novih osebnih vozil 

z nizkimi emisijami in odkup 

dveh naročnikovih rabljenih 

vozil 

ZPIZ 16. 6. 2016 30. 6. 2016 

Naročilo 
JN002739/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Nakup kombiniranega vozila za 

prevoz oseb in tovora 
MGL 16. 6. 2016 5. 7. 2016 

Naročilo 
JN002645/2016-

W01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Dobava originalnih nadomestnih 

delov za vozila blagovnih znamk 

Audi, Škoda in Volkswagen 

MINISTRSTVO ZA 

NOTRANJE 

ZADEVE 
15. 6. 2016 1. 7. 2016 

Naročilo 
JN002330/2016-

E01 

GORENJSKA 
Nakup avtobusov z nizkimi 

emisijami 

ALPETOUR - 

POTOVALNA 

AGENCIJA, D.D. 
7. 6. 2016 7. 7. 2016 

Naročilo 
JN002257/2016-

E01 

PODRAVSKA Poslovni najem vozil 
POŠTA 

SLOVENIJE d.o.o. 
6. 6. 2016 5. 7. 2016 

Naročilo 
JN002262/2016-

B01 

GORIŠKA 
Nakup in dobava novega 

gasilskega vozila TRV-2d 
PGD BOVEC 6. 6. 2016 8. 7. 2016 

Naročilo 
JN002208/2016-

B01 

PRIMORSKO-

NOTRANJSKA 

Dobava gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin 
OBČINA 

POSTOJNA 
3. 6. 2016 14. 7. 2016 

Naročilo 
JN002141/2016-

B01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 
NAJEM VOZIL 

DRI upravljanje 

investicij, d.o.o. 
2. 6. 2016 6. 7. 2016 

Naročilo JN2545/2016 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 
Storitve popravila in vzdrževanja 

MINISTRSTVO ZA 

OBRAMBO  
1. 6. 2016 4. 7. 2016 

Naročilo 
JN001984/2016-

E01 

PODRAVSKA 
Lahka dostavna vozila (LDV) in 

srednja dostavna vozila (SDV) 
POŠTA 

SLOVENIJE d.o.o. 
31. 5. 2016 30. 6. 2016 

Naročilo 
JN002001/2016-

B01 

OSREDNJE 

SLOVENSKA 

Vzdrževanje in servisiranje vozil 

za potrebe Uprave Republike 

Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij 

UPRAVA RS ZA 

IZVRŠEVANJE 

KAZENSKIH 

SANKCIJ 

31. 5. 2016 5. 7. 2016 

Naročilo 
JN001792/2016-

W01 

SAVINJSKA 
Dobava vozila in vgradnja 

opreme za prodajo vinjet 
DARS d.d. 26. 5. 2016 13. 7. 2016 

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158919
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158919
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159389
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159389
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159198
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=159198
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158463
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158463
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158638
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158638
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158709
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=158709
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157919
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157919
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157197
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157197
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157301
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157301
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157254
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157254
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157010
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=157010
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156881
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156881
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156964
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156386
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156386
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156479
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156479
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156315
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=156315
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.  POGOSTE NAPAKE V JAVNIH NAROČILIH – KAJ STORITI?  .  

 
Od kar na sekciji avtoserviserjev objavljamo javna naročila s področja vozil, se je že kar 
nekaj članov odločilo sodelovati. Pri tem pa smo naleteli tudi na nekatere nepravilnosti in 
napake, ki se pojavljajo v javnih naročilih. Da ne boste tudi vi izpadli pri kandidiranju na 
javnem naročilu avtoservisnih storitev, vam v pomoč in opozorilo objavljamo nekatere 
najpogostejše napake javnih naročil (JN) in možne reakcije oz. rešitve. 
 
Več … 
 
 
.  NOVICE Evropskega združenja serviserjev in prodajalcev vozil (CECRA)   . 

 
V aprilu je bil v Kölnu organiziran sestanek združenja CECRA in sicer delovne skupine za 
neodvisne serviserje in zakonodajo (Services and Environment Working Group and 
Independent Repairers Division). Pomembna točka srečanja je bila predstavitev testerja za 
preprogramacije in diagnostiko deset različnih tovarniških diagnostik, ki jih lahko uporablja 
vsak serviser – tudi  neodvisni (EuroDFT). Predstavila ga je firma, ki zagotavlja, da z 
njihovim vmesnikom lahko dostopate do tovarniške diagnostike – z enim testerjem do deset 
različnih blagovnih znamk. Pri tem je bilo predstavljena možna hitra sprememba diagnostike 
različnih blagovnih znamk vozil z enem testerjem na istem mestu, pa tudi osnovna 
diagnostika vozila, postopki za pridobitve dovoljenja za takšno delo in cene. Tester zaenkrat 
pokriva naslednje znamke: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Seat, Škoda, 
Smart, Vauxhall in VW. 

S tem so sedaj vsi neodvisni serviserji izenačeni v smislu možnosti diagnostike in popravil 
vseh vozil. Tudi novih v času tovarniških garancij in vpoklicev. Za prenos tega testerja v 
Slovenijo na OZS zbiramo podatke o zainteresiranih subjektih. Proizvajalec zahteva, da je 
poslovni subjekt povezan tudi z združenjem CECRA, ker je to združenje financiralo in 
strokovno pomagalo pri njegovem oblikovanju. 

Obravnavane pa so bile še naslednje teme: 
1. V Franciji so proizvajalci želeli izriniti neodvisne serviserje pri servisiranju vozil s 

tovarniško garancijo;   

2. Kdo je lastnik podatkov o delovanju vozila?  

3. Kdo je lahko upravljavec podatkov iz vozila?  

4. Kakšne so pri tem pristojnosti proizvajalcev in trgovcev z vozili? 

5. Pomanjkanje avtoserviserjev – situacija danes in jutri; 

6. Poplačilo reklamacijskih zahtevkov v neodvisnih servisih. 

 

Več … 

 
 

  
 

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1451/ArticleId/4318/Default.aspx
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1451/ArticleId/4317/Default.aspx


 

 

 

šštt..  1100  --  jjuulliijj  22001166  

 
.   AVTOKLIME – IZPITI  . 

 
Na sekciji avtoserviserjev smo pridobili odgovor Ministrstva za okolje in prostor glede 
potrebnega obnavljanja izpitov za avtomobilske klime.  
V odgovoru MOP navaja: 
"Konkretno to pomeni, da bodo spričevala veljala za nedoločen čas, pri čemer se bodo 
morali serviserji, ki so pridobili spričevalo do vključno 31.12.2014 udeležiti le posebnega 
krajšega usposabljanja, pri čemer pa lahko stroški izvajanja tega krajšega usposabljanja 
znašajo največ eno tretjino stroškov celovitih usposabljanj po tej uredbi, ne bo pa tem 
serviserjem potrebno opravljati dodatnega izpita, temveč se jim bo spričevalo za nedoločen 
čas podelilo že na podlagi udeležbe na usposabljanju. Spričevala, ki so bila izdana v obdobju 
od 1.1.2015 do uveljavitve te uredbe (nova uredba bo predvidoma sprejeta v kratkem), pa 
bodo veljala za nedoločen čas." 
 
Avtoserviserji vseskozi dobivate pozive izvajalci izpitov k udeležbi.  Tisti, ki izpita še niso 
(nikoli) delali, seveda morajo na izpit in po želji tudi na usposabljanje. Tisti, ki so izpite že 
opravljali, pa imajo dve možnosti: 
- lahko gredo na opravljanje izpita – ki jim bo nato veljal neomejeno 
- lahko pa počakajo na sprejetje Uredbe o »F plinih« in tam bo natančno opredeljeno, kaj 

bodo morali storiti, da bo veljavnost njihovega izpita neomejena. Uredba je še vedno v 
usklajevanju. 

 
Kdo lahko izvaja izpite in kdaj so roki, pa je mogoče najti preko spletne povezave na Agenciji 
RS za okolje in prostor, kjer je objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev - (glejte točko E). 
Razen ŠC Celje, ki lahko izpite opravlja na 9 različnih lokacijah po Sloveniji, imajo drugi 
dovoljenje le za izvajanje na svoji »domači« lokaciji. 
 
 
.  Obiščite sejem AUTOMECHANIKA V FRANKFURT   .  
 
Letos bo zopet bienalni sejem Automechanika v Frankfurt in sicer v mesecu septembru. 
Sekcija avtoserviserjev pri OZS skupaj z ABCTOUR d.o.o. organizira ogled tega 
najpomembnejšega sejma za avtomehanike, saj bo tam preko 4.700 razstavljavcev na 
370.000 m2 razstavljalo vse, kar je nepogrešljivega za avtoservisno stroko. O pomembnosti 
in zanimivosti sejma je dovolj zgovoren že podatek, da 80% obiskovalcev obišče naslednji 
sejem Automechanika čez 2 leti!  
 
program  prijavnica  
 
 

.   Želite sestanek in svetovanje na OZS ali na sekciji avtoserviserjev?   . 
 

Prek maila igor.pipan@ozs.si  ali telefona  01/583 05 68  nam sporočite vaše želje. 

Hitro vam bomo odgovorili ali vam uredili sestanek z najbolj pristojno osebo, da se 

boste o vašem vprašanju lahko pogovorili. 
 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/evidenca-izvajalcev-programa-usposabljanja
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1451/ArticleId/4316/Default.aspx
http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/igor/AS/AVTOMEHANIKA%20Frankfurt-prijavnica.pdf
mailto:igor.pipan@ozs.si

