
Priloga 1 
 

Odgovorni delavci oziroma odgovorne osebe ustrezne strokovne usposobljenosti za 
opravljanje posamezne energetske dejavnosti (7. člen): 

 
1. proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 1 MW: 

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa 
izobrazba – univerzitetna izobrazba elektrotehniške ali strojne smeri 

potrebna finančna sredstva 1 mio SIT; 
 
2. proizvodnja električne energije v termoelektrarnah nad 1 MW, razen jedrskih 

elektrarn: 
-    odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa 

izobrazba – univerzitetna izobrazba elektrotehniške ali strojne smeri 
potrebna finančna sredstva 1 mio SIT; 

 
3. proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah:  

- odgovorni delavci, ki jih zahtevajo predpisi, ki urejajo jedrsko in 
obratovalno varnost 
izobrazba – kot jo zahtevajo predpisi, ki urejajo jedrsko in obratovalno 
varnost 

- odgovorni delavec za stikalne manipulacije 
izobrazba – višja strokovna izobrazba elektrotehniške smeri, 

potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT; 
 
4. proizvodnja električne energije v drugih elektrarnah nad 1 MW:  

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa 
izobrazba – univerzitetna izobrazba elektrotehniške ali strojne smeri 

potrebna finančna sredstva 1 mio SIT; 
 
5. proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW: 

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa 
izobrazba – višja strokovna izobrazba tehniške smeri 

potrebna finančna sredstva 1 mio SIT; 
 
6. predelavo nafte in naftnih derivatov: 

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa 
  izobrazba – visoka strokovna izobrazba kemijske ali strojne smeri, 
potrebna finančna sredstva: 15 mio SIT; 

 
7. dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije: 

- odgovorni delavec za razvoj in vodenje prenosnega omrežja 
izobrazba – univerzitetna izobrazba elektrotehniške smeri 

- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje prenosnega omrežja 
izobrazba – visoko strokovna izobrazba elektrotehniške smeri 

potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT; 
 

8. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije: 
- odgovorni delavec za razvoj in vodenje distribucijskega omrežja 

izobrazba – univerzitetna izobrazba elektrotehniške smeri 



- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja 
izobrazba – visoko strokovna izobrazba elektrotehniške smeri 

potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT; 
 

9. dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina: 
- odgovorni delavec za razvoj in vodenje prenosnega omrežja 

izobrazba – univerzitetna izobrazba strojne smeri 
- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje prenosnega omrežja 

izobrazba – visoko strokovna izobrazba strojne smeri 
potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT; 

 
10. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina: 

- odgovorni delavec za razvoj in vodenje distribucijskega omrežja 
izobrazba – univerzitetna izobrazba strojne smeri  

- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja 
izobrazba – visoko strokovna izobrazba strojne smeri 

potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT; 
 
11. dejavnost sistemskega operaterja za skladiščenje zemeljskega plina: 

- odgovorni delavec za razvoj in vodenje skladišča zemeljskega plina 
izobrazba – univerzitetna izobrazba strojne smeri  

- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje skladišča zemeljskega 
plina 
izobrazba – visoko strokovna izobrazba strojne smeri 

potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT; 
 
12. dejavnost sistemskega operaterja terminala za utekočinjeni zemeljski plin: 

- odgovorni delavec za razvoj in vodenje terminala za utekočinjen zemeljski 
plin 
izobrazba – univerzitetna izobrazba strojne smeri  

- odgovorni delavec za obratovanje in vzdrževanje terminala za utekočinjeni 
zemeljski plin  
izobrazba – visoko strokovna izobrazba strojne smeri 

potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT; 
 
13. skladiščenje v skladiščih tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 t in trdnih goriv z 

zmogljivostjo nad 1000 t: 
- odgovorni delavec za varno obratovanje skladišča 

izobrazba v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi, ki urejajo to 
področje 

potrebna finančna sredstva: 0,5 mio SIT; 
 

14. dobava električne energije odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci: 
- odgovorni delavec za zagotavljanje električne energije za potrebe  
 
 

tarifnih odjemalcev 
izobrazba – visoko strokovna elektrotehniške ali ekonomske smeri 

potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT; 
 



15. dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci: 
- odgovorni delavec za zagotavljanje zemeljskega plina za potrebe tarifnih 

odjemalcev 
izobrazba – visoko strokovna strojne ali ekonomske smeri 

potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT; 
 
16. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje: 

- odgovorni delavec za vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja 
izobrazba – višja strokovna izobrazba tehniške smeri 

potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT; 
 
17. organiziranje trga z električno energijo: 

- odgovorni delavci za nemoteno delovanje organiziranega trga z električno 
energijo 
izobrazba  - univerzitetna izobrazba tehniške smeri in 

       - univerzitetna izobrazba ekonomske smeri in 
       - univerzitetna izobrazba pravne smeri 

 potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT; 
 
18. organiziranje trga z zemeljskim plinom: 

- odgovorni delavci za nemoteno delovanje organiziranega trga z zemeljskim 
plinom 
izobrazba  - univerzitetna izobrazba tehniške smeri in 

       - univerzitetna izobrazba ekonomske smeri in 
       - univerzitetna izobrazba pravne smeri 
potrebna finančna sredstva: 1 mio. SIT; 

 
19. dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo: 

- odgovorni delavec za nakup in prodajo električne energije 
izobrazba – višja strokovna izobrazba tehniške ali družboslovne smeri 

potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT; 
 
20. dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskem plinom: 

- odgovorni delavec za nakup in prodajo zemeljskega plina 
izobrazba – višja strokovna izobrazba  tehniške ali družboslovne smeri 

potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT; 
 
21. proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv: 

- odgovorni delavec za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv 
izobrazba – višja strokovna izobrazba tehniške ali družboslovne smeri 

potrebna finančna sredstva 0,5 mio. SIT. 

 
 


