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CENIK SEMINARJEV IN PREIZKUSOV  ZNANJA V CELJU 
 

  1.    Teoretični del strokovnega usposabljanja za :  

 
 -  upravljavca  kotlovskih naprav 
 -  upravljavca  kotla 
 -  upravljavca  kompresorskih in hladilnih naprav 
 -  upravljavca plinovodnih naprav 
 - upravljavca  industrijske peči 
 -  upravljavca  centralnega ogrevanja 

                                          - upravljavca parne turbine  
                                          - upravljalca plinske turbine 
                                          - dispečerja v elektroenergetskem sistemu 
                                          - stikalničarja v elektroenergetskem sistemu 
                                          - stikalničarji v industriji 
                                          - upravljavca  male elektrarne  
                                          - tehničnega vodjo energetskega objekta 
                                          - vodjo obratovanja energetskega objekta 
                                          - vodjo energetike 
                                          - vodjo energetskih naprav 
                                           

  

570,00   EUR 

 Teoretični del strokovnega usposabljanja za zgoraj navedene 
 nazive z udeležbo na  prvem preizkusu  znanja v Celju 

 

870,00   EUR 

 Teoretični del strokovnega usposabljanja za zgoraj navedene 
 nazive z udeležbo na občasnem  preizkusu znanja v Celju 

 

800,,00   EUR 

 

   2.   Teoretični del strokovnega usposabljanja za :  

 
 -  upravljavca črpalnih naprav  
 -  upravljavca  klimatizacije in prezračevanja 
 -  upravljavca  priprave vode 
 -  polnilca tehničnih plinov 
                                             -upravljavca batnih motorjev  

                                         - dispečerja v plinovodnem sistemu 
                                         - dispečerja v daljinskem ogrevanju 
   

455,00  EUR 

 Teoretični del strokovnega usposabljanja za zgoraj navedene  
                                            nazive z udeležbo na  prvem preizkusu  znanja v Celju 

 

755,00   EUR 

 Teoretični del strokovnega usposabljanja za zgoraj  navedene 
                                             nazive z  udeležbo na občasnem  preizkusu znanja v Celju 

 

685,00   EUR 
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CENIK DODATNIH USPOSABLJANJ: 
 

 
  3.   Dodatna usposabljanja :  

 

  

          Praktični del strokovnega usposabljanja za upravljavca  
         centralnega ogrevanja z izdajo poročila mentorja 
 

 
 Po predračunu 

  

 Teoretični del strokovnega usposabljanja za upravljanje in vzdrževanje 
energetskih naprav za katere morajo biti delavci le poučeni z navodili za 
tehnično pravilno in varno obratovanje in z ukrepi za učinkovito rabo 
energije (3.člen pravilnika)  

 

 
 
 

  
Po predračunu 

 
V zgornjem ceniku  je vključen 22 % davek na dodano vrednost in vsa potrebna literatura za seminarje! 

 
Cenik velja za leto 2023 

 
 

DRUŠTVO ENERGETIKOV CELJE ETRA 
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