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TEHNISKI SOLSKI CENTER MARIBOR
MedpodietniSki izobraZevalni center
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

Maribor,3.2.2020

Stevilka: 6042-l /2020,/2

RAZPIS
za opravlianie izpitov za serviserje opreme, ki vsebuie fluorirane

toplogredne pline in ozonu Skodliive snovi - program E

Skladno s 24. alenom ,Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu
Skodljivih snovi( [Uradni list RS. St. 60/2015 z dne 15. 9. 2016. v nadaljevanju: uredba]
razpisuje roke za opravljanje izpitov iz 20. tlena uredbe:

MESEC DATUM IZPITA ROK ZA PRUAVO
Marec
April
Mai

6.3.2020 25.2.2020
6. 4.2020
11.5.20;2022.5.2020

19,6.2020

Pogoii za opravljanje izpita (23. tlen uredbe)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost najmanj 18 let in Z leti delovnih izkuienj na podroaju vzdrievalnih del opreme iz
te uredbe,

- kontana najmanj srednia poklicna izobrazba tehniine smeri in 9 mesecev delovnih
izkuSenj na podroaju lzdrrevalnih del opreme iz te uredbe ali

- koniana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih
izkuSenj na podroiju vzdrZevalnih de) opreme iz te uredbe ali
kontana naimanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih
izku5enj na podrof,u vzdrZevalnih del opreme iz te uredbe.

Naain opravljanja izpita (20. tlen urcdbe)

77. 4.2020

4.6.2020

Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeleziti ustreznega programa usposabijanja, in
sicer:
- za zaaetno usposabljanje po programu pete alineie totke a), prvega odstavka 18. ilena te

uredbe [program E),

- za obnovitev znanj [toaka b) pa vsebine glede na program E iz toake a), prvega odstavka
lB.ilena te uredbe in informiranja o ustreznih tehnologiiah za nadomeiianje ali
zmanjSevanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z nlimi.

Strokovna usposobljenost serviserjev, ki prvia pristopajo k izpitu in tiste, ki jim je
veljavnost spriacvala Ze potekla, se preverja z izpitom, ki obscga:



lzpitni katalog ki podrobneje doloaa izpitne vsebine, nafin izvajanja izpita in njegov obseg,

trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspesno opravlien del izpita ter
priporofeno literaturo, le objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor,
Agencije RS za okolie, povezava (link):

(http://okol je.arso.gov.si/onesnazevaIJje '?Iaka / baza / 5), pod program E

Rok za priiavo je najkasneje 10 dni pred vsakim objavljenim rokom. Pisni preklic prijave
na izpit je mozen najpozneje 3 dni pred datumom izpita. Kandidati bodo obvesaeni o
neizpolnjevanju pogojev (26. tlen uredbe) 3 dni po priiavi na izpit.

V primeru, ko kandidat ponavlja le del izpita, plaCa sorazmerni del stroskov, in sicer za

opravljanje teoretianega dela izpita 61 EUR oz. praktilnega dela izpita 106 EUR

Cenik izpita ,e objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Spriaevalo (29. alen uredbe)

Kandidatu, ki je uspeSno opravil izpit, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za

okolje, v roku 15 dni izda spriaevalo o usposobljenosti za zajem plinov iz klimatskih naprav

motornih vozil [spritevalo E).

Spriaevalo velja za nedoloien ias.

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na spl

OZ/ 229 57 71 ali mobilnem telefopu O'*O 304 868
srecko.vidovic(dtscmb.si

etni strani uAl dlLscmbti po telefonu
, oz. po elektronski posti na naslovu

liE a.
podpis odgovorne osebe

- teoretitni del, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretitnega znanja in

- praktitni del, pri katerem se preveria povezovanje strokovno-teoretitnega in
praktitnega znanja za opravlianje nalog.

Postopek priiave za opravlianie izpitov (25. tlen uredbe)

Pisne prijave, katere obrazec dobite na spletni strani zavoda www.tscmb.si. poSliejo

kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevaniu pogojev (glei obrazec za p javo) na naslov:
Tehniski Solski center Maribor, MedpodietDiski izobraievalni center, Zolaieva ulica
12,2000 Maribor s pripisom ,)Usposablianje serviserjev klimatskih naprav (E)( oziroma
na elektronski naslov: slcrksJaldoyle@tsemb.si

Strotek izpita (22. tlen uredbe)

Kandidat mora do opravl,ania izpita platati stroske izpita v visini 152 EIJR na poslovni

raaun5t0110 0600 0045 128, sklic: 00-750600-41-57, kar dokazuie s pordilom.


