Republika Slovenija
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RAZPIS
ROKOV PRVEGA IN OBČASNEGA PREIZKUSA ZNANJA ZA DELAVCE - UPRAVLJAVCE ENERGETSKIH NAPRAV
ZA LETO 2020

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav (Ur.l. RS, št. 92/15 ),
določa prvi in občasne preizkuse znanja za opravljanje del in nalog :
1.
2.
3.
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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
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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

Delavci, ki izpolnjujejo s pravilnikom predpisane pogoje lahko v letu 2020 lahko opravljajo prvi ali občasni preizkus
znanja na sedežu komisije v Ljubljani, Ulica Janeza Pavla II. 12 v naslednjih rokih:
OBČASNI PREIZKUS ZNANJA :
28. januarja
25. februarja
24. marca

23. junija
22. septembra
27. oktobra

21. aprila
26. maja

24. novembra
22. decembra

PRVI PREIZKUS ZNANJA :
29. januarja

24. junija

26.
25.
22.
27.

23.
28.
25.
23.

februarja
marca
aprila
maja

septembra
oktobra
novembra
decembra

Na željo posameznega podjetja ali druge pravne osebe in ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov se lahko razpišejo
tudi izredni roki. V primeru večjega števila prijav v enem roku se preizkusi znanja opravljajo še prvi naslednji dan.
Pogoji in druga dokumentacija ter prijave za preizkus znanja so razvidni na spletni strani Zveze društev
energetikov Slovenije na naslovu http://www.zdes-zveza.si
Prijave za preizkus znanja sprejema na posebnem obrazcu v fizični ali elektronski obliki
ZVEZA DRUŠTEV ENERGETIKOV SLOVENIJE
Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II. 12
tel. (01) 231 92 69, E-pošta: zdes @ zdes-zveza.si

pri kateri je sedež komisije in opravlja za komisijo vsa administrativna in organizacijska opravila. Prijave se morajo
komisiji posredovati vsaj 10 dni pred izbranim rokom opravljanja preizkusa znanja. Prijave posredovane po tem roku se
upoštevajo za prvi naslednji rok.

