
 

 

Celje, 29. januar 2015 

 

 

OBVESTILO 

Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav v vozilih (program E) in preverjanje 

znanja 

Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja in opravljanja izpita, ki je od 1. 1. 2011 zakonsko predpisan za vse 

vzdrževalce in serviserje klimatskih naprav v motornih vozilih in se tako izognete globi od 4.000 do 30.000 

eur. Usposabljanje in izpit bomo izvedli: 

KRAJ IZVEDBE TEORETIČNI DEL PRAKTIČNI DEL 
ROK ZA 

PRIJAVO 

Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Na 

gradu 4 a, 2390 Ravne na Koroškem 

14. marec 2015 

ob 8.00 

14. marec 2015 

ob 12.15 

2. marec 

2015 

OPOMBA:     * teoretični del usposabljanja in teoretični izpit poteka od 8.00 do 12.00 

                 **urni razpored za izpit pri praktičnemu delu boste dobili na teoretičnem usposabljanju 

 

Usposabljanje bo potekalo v prostorih šolskih avtomehaničnih delavnic na Šolskem centru Ravne, Srednja 

šola Ravne, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem s pričetkom ob 8. uri.  

 

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in praktični del v skupnem trajanju 8 šolskih ur. Po opravljenem 

usposabljanju udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi, s katerim lahko 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. Usposabljanje in izpit se 

izvedeta na isti dan.  

 

Predavatelj teoretičnega dela usposabljanja bo Zlato Jagodič, praktičnega dela pa Maksimiljan Pišotek. 

Praktični del izpita se opravlja pred tričlansko komisijo.  

 

Usposabljanje in izpit bomo izvedli ob prijavi najmanj 15 kandidatov. V primeru nezadostnega števila prijav, 

se bodo lahko kandidati udeležili usposabljanja, ki ga bomo izvedli 11. aprila 2015 v Celju.  

 

POGOJI ZA PRISTOP K OPRAVLJANJU IZPITA: 

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.  
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STROŠKI 

Redna cena za usposabljanje (246,00 € + 22% DDV) in izpit (152,00 €) znaša 452,12 € 

 

Članom OZS priznamo na ceno usposabljanja 15 % popust. Tako znaša celotna kotizacija za usposabljanje 

in izpit skupaj 407,10 €.  

 

Ostalim udeležencem usposabljanja priznamo na ceno usposabljanja 5 % popust. Celotna kotizacija za 

usposabljanje in izpit znaša tako 437,11 €.  

Stroški usposabljanja vključujejo udeležbo na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja, gradivo in 

manjši prigrizek.  

 

 

PRIJAVE 

Prijave na usposabljanje in izpit sprejema gospa Judita Škoflek iz OOZ Ravne na Koroškem: 

 po e-pošti judita.skoflek@ozs.si ali  

 po telefonu na št. 02 82 17 320 oz. 041 768 680, 

 po pošti na naslov OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem.  

 

 

Vsa pojasnila in informacije o prijavi, plačilu in organizaciji usposabljanja dobite vsak delavnik od 8.00 do 

15.00 na aleksandra.kotnik@sc-celje.si ali po telefonu na 03 428 58 26. 

 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

 

         Aleksandra Kotnik 

               koordinatorica usposabljanja 

 

 

Priloga:  

 prijavnica.  
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