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Razpis za opravljanje izpitov za serviserje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne 
pline in ozonu škodljive snovi - program E  
 
 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
Medpodjetniški izobraževalni center 

Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor 
 
 

skladno s 24. členom »Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu 
škodljivih snoveh« (Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016, v nadaljevanju: 
uredba) razpisuje roke za opravljanje izpitov iz 20. člena uredbe. 
 
Datumi izpitnih rokov  
 

MESEC DATUM IZPITA ROK ZA PRIJAVO 

   

Avgust                       25.  8. 2017                     15.  8. 2017 

September                       22.  9. 2017                     12.  9. 2017 

Oktober                       20.10. 2017                     10.10. 2017 

November                       24.11. 2017                     14.11. 2017 

December                       15.12. 2017                        5.12. 2017 

Januar                       19.  1. 2018                        9.  1. 2018 

 
Pogoji za opravljanje izpita (23. člen uredbe) 

 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
 
– starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del  

     opreme iz te uredbe, 

–   končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev  

  delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali 

–   končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev  

  delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali 

–   končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev  

     delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe. 

 

Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa 

usposabljanja in sicer: 

- za začetno usposabljanje po programu iz točke a) prvega odstavka 18. člena te 

uredbe za pridobitev potrdila o usposabljanju ali 

- usposabljanja za obnovitev znanj iz programov usposabljanja iz točke b) prvega 

odstavka 18. člena te uredbe in informiranja o ustreznih tehnologijah za 

nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno 

ravnanje z njimi. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201041


 
Način opravljanja izpita (20. člen uredbe) 
 
Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z izpitom, 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.  
 
Izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov 
obseg, trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen 
del izpita ter priporočeno literaturo, je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor, Agencije RS za okolje, povezava (link)  
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/baza/5). 
 
Postopek prijave za opravljanje izpitov (25. člen uredbe) 
 
Pisne prijave, katere obrazec dobite na spletni strani zavoda www.tscmb.si pošljejo 
kandidati skupaj z dokazili (glej obrazec za prijavo) o izpolnjevanju pogojev na 
naslov: Tehniški šolski center Maribor, Medpodjetniški izobraževalni center, 
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor s pripisom »Usposabljanje serviserjev klimatskih 
naprav (E)« oziroma na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si. 
 
Rok za prijavo: najkasneje 10 dni pred vsakim objavljenim rokom. 
 
Pisni preklic prijave na izpit je možen najpozneje 3 dni pred datumom izpita. 
 
Kandidati bodo obveščeni o neizpolnjevanju pogojev (26. člen uredbe) 3 dni po 
prijavi na izpit. 
 
Strošek izpita (22. člen uredbe)   
 
Kandidat mora do opravljanja izpita plačati stroške izpita 152 EUR na poslovni račun 

št. 0110  0600 0045 128, sklic: 00 – 760600-41-57, kar dokazuje s potrdilom.  
 
V primeru, ko kandidat ponavlja le del izpita, plača sorazmerni del stroškov in sicer za 
opravljanje teoretičnega dela izpita 61 EUR, oz. praktičnega dela izpita 106 EUR. 
 
Cenik izpita je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Spričevalo (29. člen uredbe)  

 
Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, ministrstvo izda (v roku 15 dni) spričevalo o 
usposobljenosti za zajem plinov iz klimatskih naprav motornih vozil (spričevalo E). 
 

Veljavnost spričevala je nedoločen čas. 
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na spletni strani www.tscmb.si, po 
telefonu 02/ 229 57 71 ali mobilnem telefonu 040 304 868,  oz. po elektronski pošti 
na naslovu srecko.vidovic@guest.arnes.si. 
 
Št. 6042-1/2017/141 
 
Maribor, 24. 7. 2017      

   žig                     …………………………………….. 
                                                                                                podpis odgovorne osebe 
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