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RAZPIS
SEMINARJEV ZA UPRAVLJAVCE ENERGETSKIH NAPRAV V LETU 2020
Zveza društev energetikov Slovenije organizira po programu Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu
znanja za upravljavca energetskih naprav (Ur.l.RS, št. 92/15 ) teoretično usposabljanje delavcev za upravljanje
energetskih naprav.
V letu 2020 so predvideni seminarji za opravljanje del in nalog:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.

Tehnični vodja energetskega objekta
Vodja obratovanja energetskega objekta
Vodja energetike
Vodja energetskih naprav
Dispečer v elektroenergetskem sistemu
Dispečer v plinovodnem sistemu
Dispečer v daljinskem ogrevanju
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
Upravljavec parne turbine
Upravljavec plinske turbine
Upravljavec kotlovskih naprav
Upravljavec male elektrarne

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
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22.
23.

Stikalničar v industriji
Upravljavec kotla
Upravljavec industrijske peči
Upravljavec batnih motorjev
Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav
Upravljavec črpalnih naprav
Upravljavec plinovodnih naprav
Upravljavec centralnega ogrevanja
Upravljavec klimatizacije in prezračevanja
Upravljavec priprave vode
Polnilec tehničnih plinov

Ob zadostnem številu prijav se seminarji pričnejo:

13. januarja

08. junija

10. februarja

07. septembra

09. marca

12. oktobra

06. aprila

09. novembra

11. maja

07. decembra

Seminarji potekajo v Ljubljani od 4 do 5 dni, v popoldanskem času od 15. do 20 ure, vsak delavnik razen sobote.
Slušatelji dobe na začetku seminarja vso potrebno gradivo. Predavatelji na teh seminarjih so istočasno tudi
izpraševalci in člani Komisije za preizkus znanja pri Ministrstvu za infrastrukturo.
Ker preizkus znanja pri komisiji za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav lahko opravljajo le
delavci, ki izpolnjujejo s Pravilnikom predpisane pogoje, je smiselno to upoštevati že pri prijavi na seminar.
Pogoji in druga dokumentacija ter prijave na seminar so razvidni na spletni strani Zveze društev energetikov
Slovenije na naslovu http://www.zdes-zveza.si
Prijave vsaj 8 dni pred pričetkom seminarja sprejema na posebnem obrazcu v fizični ali elektronski obliki:
ZVEZA DRUŠTEV ENERGETIKOV SLOVENIJE
1000 Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II. 12
tel.: (01) 231 92 69, E-pošta: zdes @ zdes-zveza.si

kjer se vsak dan razen sobote in nedelje od 8 do 12 ure dobe tudi vse potrebne informacije.
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