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

Dalum: 15.7. 2022

VABILO

Spoatovanil

Solski zavod TehniSki Solski center lraribor je s slrani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije
RS za okolje, pooblasaeni izvaialec za usposabljanje in preverjanje znanja osebja, ki servisira
klimatske naprave ygrajene v nekatera motorna vozila (program E).

Usposabljanje kandidatov in izvajanje izpitov za serviserje klimatskih naprav v nekaterih motornih
vozilih poteka v skladu z dolodili nove slovenske uredbe Duredba o uporabi fluoriranih toplogrednih
plinov in ozonu Skodljivih snovi( (Ur. l. RS 5t. 60/2016) in Urcdbe 517l2O14lEU o fluoriranih
toplogrednih plinih (OJ I l5ODO14).

MESEC DATUM IZPITA ROK ZA PRIJAVO
September 16- 9.2022 4. 9.2022
Oktober 21. 10.2022 11 10.2022
November 25.11.2022 15. 11.2022
Januar 27. 1.2023 17 1 2023

Vsebina strokovne usposobljenosti ie opredeljena v Uredbi 3022008/ES o doloditvi minimalnih

zahtev in pogojev za vzdemno priznavanje za izddanie spriaeval osebju, ki zajema doloaene
fluorirane toplogredne pline iz klimatskih naprav v motornih vozilih, ki spadajo na podroaje uporabe

DireKive 2006/40/ES.

Novost, ki jo doloda nova uredba o F plinih ) UREDBA (EU) 5t 517/2014 EVROPSKEGA

PARLAMENTA lN SVETA, z dne 16. aprila 2014, o fluoriranih toplogrednih plinih in razveliavitvi

Uredbe (ES) iL 8/,2I2OOO ter veljavnostjo od l. 1. 2015 se usposabljanje in preverianje znania

zahteva tudi za osebie, ki servi6ira klimatske naprave, Ygraiene v kabine cestnih vozil
(kamioni, avtobusi, traKorii, camperji, poditniske prikolice) in vgrarene v kabine vlakov.

Nova uredba o fluo .anih toplogrednih Plinih (EU) lt 51712014, v 8. alenu dolo6a, da
zaieman e fluorirarih toplogrednih plioov iz opreme za klimatizaciio cestnih vozil, ki ne

spadajo v podroaie uporabe Direktive 2006r40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (motoma
vozila Ml in Nl), izvedeio ustrezno usposobliene fiziane osebe'

Usposabuania in izpiti se bodo izvaiala v naslcdniih teiminih:

v prosto h Medpodjetniakega izobraievalnega centra, Tehniskega Solskega centra Maribor,
Zolajeva ulica '12, 2000 Uaribor, s priEetkom ob 8:00 uri.

Usposabljanje je razdeljeno na teoretidni in praKiani del v skupnem trajanju I Solskih ur' Po

opiavtjenem uiposabljanju slusatelii prejmeio potrdilo o udelezbi, s katerim lahko pristopijo k

opravljanju teoreticnega in praktianega dela izpita za preverianje strokovne usposoblienosti za

varno ravnanje s fluonranimi toplogrednimi plini in ozonu Skodljivimi snovmi.

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

(JESENSKI lzPlrNl ROKD



Usposabljanje in izpit poteka v enem dnevu v skladu s priloienim umikom.

Za pristop k izpitu moraio kandidati izpoln evati naslednie zahtevo (23. ebn uredbe ):

starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkusenj na podroaju vzdr:evalnih del

opreme iz te uredber,
kondana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnidne smeri in 9 mesecev

delovnih izkusenj na podroaju vzdrZevalnih del opreme iz te uredbel ali

koneana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in l2 mesecev

delovnih izkusenj na podrodju \rzdrievalnih del opreme iz te uredbet ali

konaana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev

delovnih izkuienj na podrodju vzdrievalnih del opreme iz te uredbel.

kandidat se mora pred opravljanjem izpita udele:iti ustreznega programa usposabljanja in

predloZiti potrdilo o udelezbi.

Stroski usposabljanja znaiajo 180,00 EUR + 22 o/o DDV, skupaj 219,60 EUR.
Na usposabljanje se lahko prijavite tako, da izpolnite prijavnico, kijo dobite na spletni strani zavoda
www tscmb.sr in jo poiljete na naslov: Tehniski iolski center Maribor, Zolajeva ulica 12,2000
laribor, oziroma na elektronski naslov: srecko.vidovic@tscmb.si.

Kotizacro je treba poravnati 4 dni pred zaeetkom usposabljanja na raaun 5t
sr55 - o11O 0600 (xrs 12& sklie o0- 760600-41- 57.

Strokovna usposoblrerost serviseriev se preverja z izpitom, ki obsega:
- teoretienidel, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretiinega znanja in
- praktiani del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretidnega in praktidnega

znanja za opravljanje nalog.

Postopek priiave za opravljanje izpitov (25. alen uredbe)

Pisne prijave, katere obrazec dobite na spletni strani zavoda posljejo kandidati
skupaj z dokazili (glej obrazec za prijavo) o izpolnjevanju pogojev na naslov: Tehniski solski
center Maribor, OE MlC, Zolaisva ulaca 12,2000 luaribor s pripisom )Usposabljanje serviserjev
klimatskih naprav (E)( oziroma na elektronski naslov srecko.vrdovic@tlicmb.si

Rok za prijavo: je najkasneje '10 dni pred vsakim objavljenim rokom

Pisni preklic prijave na izpit je moien najpozneje 3 dni pred datumom izpita.
Kandidati bodo obveiaeni o neizpolnjevanju pogojev (26. dlen uredbe) 3 dni po prijavi na izpit

Strosek izpita (22. elen uredbe)

Stroski izpita znasajo 152,00 EUR (DDV se ne zaraCunava) in se prav tako nakazejo na zgoraj
navedeni tekodi raaun.
Ob ponavljanju dela izpita plada kandidat sorazmeren del stroskov izpita, kije doloden v ceniku.

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel: tel. 5t.: OZl229 57 711040 30,t 868, oz. po
elektronski posti na naslovu SlgghgJidgyiE@!99lllEi.



Zakonska ureditev v RS:
lJredba o uporabi fluofiranih toplogrednih plinov in ozonu gkodliivih snoveh
(Uraclni list RS, !t. 60/;m16 z dne 16. 9. 2016)

zvLEeEK E UREDBE: O6. ebn, prekriki)

't.) Z globo od 4.000 do 30.000 EUR se kaznuje upravliavec opreme, kije pravna oseba, ie:
ne zagotovi nameieanja, sevisiranja, vzdrZevania, popruvila ali razgrcdnje, preverjania
uhajanja in zajema fluoriranih toplogrednih plinov s strani serv,se4b ali pooblageenega podietja
y sk/adu s 3., 4. in 8. tlenom Uredbe 51712.0148U;

4 Z globo od j.000 do 25.000 EUR se kaznuje za prekrgek iz pNega odstavka tega dlena tudi
samostojn i podjetn ik posamez nik.

Z odlianim spostovanjem,

Vodja

Opomba:
l Oprema iz te uredbe, pomeni klimatske naprave vgrajene v nekatera motorna vozila


