
 

CPU ima pooblastlo za izvajanje usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za STROJNIKE ŽIČNIŠKIH NAPRAV na 
podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/03 in 56/13) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje 
žičniških naprav (Ur. l. RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17. 

STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE ALI 
VZPENJAČE 
 
Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti 
 
Rok za prijave: 10. september 2019 
 
Strojnik nihalne žičnice ali vzpenjače mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav 
 
CPU je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike 
žičniških naprav.  
 

Vabimo vas na usposabljanje strojnikov žičniških naprav, ki bo potekalo po dogovoru  
med 23.9. 2019 in 26. 9. 2019  

na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva 27 a, 1000 Ljubljana, 
potem pa pri ustreznem upravljavcu žičniških naprav. 

 
 
Predviden potek aktivnosti 
 

Datum Aktivnost 

10. 9. 2019 Rok za oddajo prijav skupaj z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev 

24. in 25. 9. 2019 Strokovno teoretično usposabljanje na CPU  

27. 9. 2019 do 15. 10. 2019 Praktično usposabljanje pri upravljavcu z VO mentorjem 

25. 10. 2019 Rok za oddajo seminarske naloge 

8. 11. 2019 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti 

18. 11. 2019 do 22. 11. 2019 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti 

 

Kandidati bodo urnik prejeli po prijavi. 
 
 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa  
(7a. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 
47/17):  

 usposobljenost po programu veljavnega  pravilnika za strojnika krožne žičnice. 

 

Prijave lahko izpolnite v elektronski obliki ali jih pošljete po pošti na naslov: GZS Center za poslovno 
usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc). 

 

 



 

CPU ima pooblastlo za izvajanje usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za STROJNIKE ŽIČNIŠKIH NAPRAV na 
podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/03 in 56/13) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje 
žičniških naprav (Ur. l. RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17. 

Kotizacija in plačilo  

Cena usposabljanja je 160,00 € (oproščeno DDV).  
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 €  (oproščeno DDV).  
Skupaj za plačilo usposabljanja in izpita 320,00 €. Udeleženci prejmejo pisno gradivo na usposabljanju. 

Kotizacijo za usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred 
začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 - 1001 - 4816 - 764, sklic: 3001 - 5298.  
 
Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja. 
 

 Prijave in odjave  

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred 
razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.  



 

CPU ima pooblastlo za izvajanje usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za STROJNIKE ŽIČNIŠKIH NAPRAV na 
podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/03 in 56/13) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje 
žičniških naprav (Ur. l. RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17. 

Usposabljanje in preizkus za strojnika nihalne žičnice ali vzpenjače 

 

P R I J A V N I C A ZA OSEBO 

Ime in priimek kandidata  

Naslov: 

ulica, številka: 

poštna številka:  

pošta: 

 

Datum rojstva:  

 kraj rojstva:  

država rojstva: 

 

Telefon  

Elektronski naslov  

 

PRIJAVA NA 

STROKOVNO USPOSABLJANJE  (gradivo vključeno v ceno) DA NE 

PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI (IZPIT) DA NE 

 
 

Podatki o plačniku oziroma upravljavcu  

Naziv:  

Naslov:            ulica, številka: 

poštna številka:  

pošta: 

 

Kontaktne oseba  

Ime in priimek: 

elektronski naslov: 

telefon: 

 

Matična št organizacije:  

 

 

 

 

datum   _____________                                       podpis   _____________________________ 

 

 


