
 
 

 

Opozorilo: Morebitne odjave se upoštevajo v pisni obliki v roku 3 delovnih dni pred izpitnim rokom.  Dokazila o pridobljeni 

izobrazbi in delovnih izkušnjah se predložijo v fotokopiji ali na vpogled v izvirniku ali v overjenem prepisu  

Zap.št. prijave: 

 

(vpiše izvajalec usposabljanja) 

PRIJAVA K IZPITU   
 

Program A – oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke 
 

Skladno s 27. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov 
(Ur.l.RS št. 41/10), se prijavljam k izpitu za preverjanje strokovne usposobljenosti oseb za namestitev, 
vzdrževanje ali servisiranje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki 
vsebuje določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi in za izvajanje preverjanja 

uhajanja, ter zajem plinov v kategoriji (označiti, glej zadnjo strani tega obrazca):         
A.I            A.II            A.III            A.IV 

 
IZPITNI ROK (iz razpisa):   Obnavljanje veljavnosti spričeval,  november 2019 

PODATKI O KANDIDATU/KI 
 

1. ime in priimek kandidat/ke   

2. datum in kraj rojstva  

3. EMŠO  

4. bivališče (naslov)  

5. izobrazba in izkušnje: (ustrezno označiti) 
srednja poklicna izobrazba tehnične smeri  
srednja poklicna ali strokovna izobrazba ne-tehnične smeri in eno leto delovnih 
izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme za servisiranje 
višja strokovna izobrazba 

 

6. strokovna usposobljenost: (ustrezno označiti) 
končan program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za 
varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, v obdobju 2004 – 2009 (t.i. »stari 
program«) 
končan program usposabljanja serviserjev »program A« 
nimam še končanega programa usposabljanja, vendar bom potrdilo, ki je pogoj za 

pristop k izpitu, predložil pravočasno, še pred opravljanjem izpita (priložite 
spričevalo izpred 5 let) 

 

7. kontaktni podatki:                                 
email:        telefon: 

 
datum:       podpis kandidata: 

 
Prilagam: 

– dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah (k 5. točki), 
– potrdila o končanem programu usposabljanja (k 6. točki), 
– fotokopijo osebne izkaznice 
– drugo: 

IZJAVA 

Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov na področju 
uporabe ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Zakon o varstvu osebnih podatkov Ur.l.RS 
št.86/04). 



 

 

PRILOGA: Kategorije spričeval v programu A (Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in 

fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/2010, 25. 5. 2010, Priloga 1) 
 

kategorija 

spričevala 

glede na 

vrsto opreme 

in dejavnosti 

serviserja 

oprema, ki vsebuje 

nad 3 kg plinov, če ni hermetično zaprt 

sistem, ali 

nad 6 kg plinov, če  je hermetično zaprt 

sistem 

oprema, ki vsebuje 

pod 3 kg plinov ali 

nad 3 kg do 6 kg plinov , če je 

hermetično zaprt sistem 

 

preverjanje uhajanja 
zajem  

namestitev 

vzdrževanje 

servisiranje 

zajem 

namestitev  

vzdrževanje 

servisiranje 

s 
posegom 
v hladilni 
tokokrog 

brez posega v 
hladilni 

tokokrog 

A.I 
     

A.II X  X   

A.III X X X  X 

A.IV X  X X X 

Legenda: 
  spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost  
X – spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja 
 
 

– kategorija I: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali 
servisiranje vse opreme, ki vsebuje pline; 

 
– kategorija II: preverjanje uhajanja pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več plinov, in 

opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so 
označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok ter zajem plinov ter 
namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov, 
ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot 
taki; 

 
– kategorija III: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov, ali manj kot 

6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki; 
 

– kategorija IV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več plinov, 
in opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki 
so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok. 

 
 
Podjetje:______________________________________________________ 
 
 
Naslov:________________________________________________________ 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201041

