
 

 

 
 
Celje, 12. 4. 2022 
 

 
 

VABILO NA 
usposabljanje serviserjev klimatskih naprav  
v vozilih (program E) in preverjanje znanja 

 

Tako evropska kot tudi posledično slovenska zakonodaja sta poostrili uporabo fluoriranih toplogrednih 
plinov. 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), izvajajo ustrezno 
usposobljene fizične osebe. 

Šolski center Celje je na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, pooblaščeni 
izvajalec programa usposabljanja za program E: klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih, sočasno 
organiziramo tudi izvajanje izpitov. 

 
TERMIN USPOSABLJANJA IN IZPITA (prvo in obnovitveno opravljanje) 
Kraj izvedbe Termin Rok za prijavo 
Celje 14. 5. 2022 4. 5. 2022 

 
1. POTEK USPOSABLJANJA ZA PRVO OPRAVLJANJE IZPITA 

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični (5 ur) in praktični del (3 ure) v skupnem trajanju 8 šolskih ur. Po 
opravljenem usposabljanju udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi, s katerim lahko isti dan pristopijo k 
opravljanju teoretičnega in praktičnega izpita za preverjanje strokovne usposobljenosti za varno ravnanje z 
ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri klimatskih napravah v motornih vozilih.  

Spričevalo o uspešno opravljenem izpitu  je trajno in ga kandidatom izda Ministrstvo za okolje in prostor v 
roku 14 dni od uspešno opravljenega izpita.  

Usposabljanje in izpit bomo izvedli ob prijavi najmanj 7 kandidatov.  
 
STROŠKI USPOSABLJANJA IN PRVEGA OPRAVLJANJA IZPITA: 
 

Usposabljanje (obvezno)* 180,00 EUR + 22 % DDV 
Izpit 152,00 EUR (DDV oproščen) 

SKUPAJ 371,60 EUR 
 

*Stroški usposabljanja vključujejo udeležbo na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja in gradivo.   
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2. POTEK USPOSABLJANJA oz. OPRAVLJANJA IZPITA ZA OBNOVITEV 
SPRIČEVALA 

Če ste spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi 
toplogrednimi plini pri opravljanju servisne dejavnosti klimatskih naprav v motornih vozilih 
pridobili pred 31. 12. 2014, je vašemu spričevalu potekla veljavnost, zato je potrebno ponovno 
opravljati izpit za njegovo pridobitev. 

Obnovitev spričevala poteka v dveh delih: 
1. del – NEOBVEZNO osvežitveno predavanje, ki bo potekalo pred opravljanjem teoretičnega 

in praktičnega izpita. Obravnavali bomo področne novosti in vas pripravili na izpit. 
Predavanje bo trajalo 2 šolski uri. 

2. del – teoretični del izpita (pisni izpit) in praktični del izpita. 

Spričevalo o uspešno opravljenem izpitu izda kandidatom Ministrstvo za okolje in prostor v roku 
14 dni od uspešno opravljenega izpita.  Novo spričevalo je trajne veljave.  
 
STROŠKI OBNOVITVE SPRIČEVALA: 
 

Osvežitveno predavanje (neobvezno) 30,00 EUR + 22 % DDV 
Izpit 152,00 EUR (DDV oproščen) 

SKUPAJ 152,00 EUR ali 188,60 EUR 
 

 
3. POGOJI ZA PRISTOP K OPRAVLJANJU IZPITA (prvo in obnovitveno) 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 
 starost najmanj 18 let in  
 končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali 
 končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju 

servisiranja klimatskih naprav v vozilih ali  
 končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na 

področju servisiranja klimatskih naprav v vozilih ali 
 končana najmanj višja strokovna izobrazba.  

 
4. PRIJAVE 

Tako na prvo usposabljanje in opravljanje izpita kot tudi na izpit za obnovitev spričevala se lahko prijavite 
preko spletne aplikacije na http://mic.sc-celje.si/avtoklime/ (izberete ustrezno prijavnico). 

Za dodatna pojasnila in informacije o prijavi, plačilu in organizaciji usposabljanja smo vam na voljo na e-
pošti na mateja.jager@sc-celje.si oz. na telefonski številki 03 428 58 26. 

S spoštovanjem, 

 
         Mateja Rajh Jager 
               koordinatorica usposabljanja 

http://mic.sc-celje.si/avtoklime/
mailto:mateja.jager@sc-celje.si

