
  

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
Medpodjetniški izobraževalni center 
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor 
 

Datum: 23. 8. 2018 
 

V A B I L O 
 

USPOSABLJANJE SERVISERJEV KLIMATSKIH NAPRAV V VOZILIH PO UREDBI 
KOMISIJE (ES) ŠT. 307/2008 (PROGRAM E) IN PREVERJANJE ZNANJA 

 
(JESENSKI IZPITNI ROKI) 

 
Spoštovani! 
    
Šolski zavod Tehniški šolski center Maribor je s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije 
RS za okolje,  pooblaščeni izvajalec za usposabljanje in preverjanje znanja osebja, ki servisira  
klimatske naprave vgrajene v nekatera motorna vozila (program E).  
 
Usposabljanje kandidatov in izvajanje izpitov za serviserje klimatskih naprav v nekaterih motornih 
vozilih poteka v skladu z določili nove slovenske uredbe »Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih 
plinov in ozonu škodljivih snovi« (Ur. l. RS št. 60/2016) in Uredbe 517/2014/EU o fluoriranih 
toplogrednih plinih (OJ L 150/2014). 
 
Vsebina strokovne usposobljenosti je opredeljena v Uredbi 307/2008/ES o določitvi minimalnih 
zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene 
fluorirane toplogredne pline iz klimatskih naprav v motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive 2006/40/ES. 
 
Novost, ki jo določa nova uredba o F plinih » UREDBA (EU) št. 517/2014 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA, z dne 16. aprila 2014, o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 842/2006 ter veljavnostjo od 1. 1. 2015 se usposabljanje in preverjanje znanja 
zahteva tudi za osebje, ki servisira klimatske naprave, vgrajene v kabine cestnih vozil 
(kamioni, avtobusi, traktorji, camperji, počitniške prikolice) in vgrajene v kabine vlakov. 
  
Nova uredba o fluoriranih toplogrednih plinih (EU) št. 517/2014, v 8. členu določa, da 
zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme za klimatizacijo cestnih vozil, ki ne 
spadajo v področje uporabe Direktive 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (motorna 
vozila M1 in N1), izvedejo ustrezno usposobljene fizične osebe. 
 
Usposabljanja in izpiti se bodo izvajala v naslednjih terminih: 
 
MESEC DATUM IZPITA ROK ZA PRIJAVO 
September                       28.  9. 2018                     18.  9. 2018 
Oktober                       26.10. 2018                     16.10. 2018 
November                       30.11. 2018                     20.11. 2018 
Januar                       25.  1. 2019                     15.  1. 2019 

 
v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Tehniškega šolskega centra Maribor, 
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, s pričetkom ob 8:00 uri. 
 
Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in praktični del v skupnem trajanju 8 šolskih ur. Po 
opravljenem usposabljanju slušatelji prejmejo potrdilo o udeležbi, s katerim lahko pristopijo k 
opravljanju teoretičnega in praktičnega dela izpita za preverjanje strokovne usposobljenosti za 
varno ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi.  
 
Usposabljanje in izpit poteka v enem dnevu v skladu s priloženim urnikom. 



  

 
Za pristop k izpitu morajo kandidati izpolnjevati naslednje zahteve (23. člen uredbe ): 
 
• starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del  

opreme iz te uredbe1, 
• končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev  

delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe1 ali 
• končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev  

delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe1 ali 
• končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev  

delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe1. 
• kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja in 

predložiti potrdilo o udeležbi. 
 
Stroški usposabljanja znašajo 180,00 EUR + 22 % DDV, skupaj torej 219,60 EUR. 
Na usposabljanje se lahko prijavite tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite na spletni strani zavoda 
www.tscmb.si in jo pošljete na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 
Maribor, oziroma na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si.  
 
Kotizacijo je treba poravnati 4 dni pred začetkom usposabljanja na račun št.  
SI56 – 0110  0600  0045 128, sklic: 00 – 760600-41- 57. 
 
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.  
 
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, OE MIC, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor s pripisom »Usposabljanje serviserjev 
klimatskih naprav (E)« oziroma na elektronski naslov srecko.vidovic@guest.arnes.si. 
 
Rok za prijavo: je 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)  
 
Stroški izpita znašajo 152,00 EUR (DDV se ne zaračunava) in se prav tako nakažejo na zgoraj 
navedeni tekoči račun.  
Ob ponavljanju dela izpita plača kandidat sorazmeren del stroškov izpita, ki je določen v ceniku. 

 
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel: tel. št.: 02/ 229 57 71 / 040 304 868, oz. po 
elektronski pošti na naslovu ge@siol.net oz. srecko.vidovic@guest.arnes.si.  
 
 
Zakonska ureditev v RS: 
Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh  
(Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016) 
 
IZVLEČEK IZ UREDBE: (36. člen, prekrški) 
 
1.) Z globo od 4.000 do 30.000 EUR se kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba, če:  
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mailto:srecko.vidovic@guest.arnes.si
http://www.tscmb.si/
mailto:srecko.vidovic@guest.arnes.si
mailto:ge@siol.net
mailto:srecko.vidovic@guest.arnes.si


  

ne zagotovi nameščanja, servisiranja, vzdrževanja, popravila ali razgradnje, preverjanja 
uhajanja in zajema fluoriranih toplogrednih plinov s strani serviserja ali pooblaščenega podjetja 
v skladu s 3., 4. in 8. členom Uredbe 517/2014/EU; 
 

2.) Z globo od 3.000 do 25.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi 
samostojni podjetnik posameznik. 

 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 
         Vodja MIC:                                                                                          
         Srečko VIDOVIČ, dipl. inž. str.                                                
 
 
Opomba: 
1 Oprema iz te uredbe, pomeni klimatske naprave vgrajene v nekatera motorna vozila 
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