
Slovenske železnice, d.o.o. 

Sektor za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 493
Faks: 01 / 29 14 807
E-pošta: vposta.sz@slo-zeleznice.si

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Številka: 20103-1/2017-25
Signatura: 365.0

Datum: 09. 03. 2017
Obvestilo 25/17

OBVESTILO

V družbi SŽ – Infrastruktura, d.o.o. objavljamo razpis za vključitev v brezplačno teoretično 
strokovno usposabljanje za: 

TEHNIKA VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI SV (M/Ž) - več izvajalcev
TEHNIKA VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI TK (M/Ž) - več izvajalcev

VZDRŽEVALCA VOZNE MREŽE (M/Ž) - več izvajalcev
VZDRŽEVALCA - V DEJAVNOSTI ELEKTROINSTALACIJ – 1 izvajalec

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za usposabljanje za tehnike vzdrževanja v 
železniški operativi SV  in za tehnike vzdrževanja v železniški operativi TK  , so:
- ustrezna izobrazba: srednja strokovna izobrazba elektrotehnične smeri, smer elektronik (4 
letno izobraževanje), 
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne 
zmožnosti železniških izvršilnih delavcev.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za usposabljanje za vzdrževalca vozne mreže , so:
- ustrezna izobrazba: srednja strokovna izobrazba elektrotehnične smeri s strokovnimi moduli 
s področja energetike (4 letno izobraževanje), 
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne 
zmožnosti železniških izvršilnih delavcev.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za usposabljanje za vzdrževalca v dejavnosti 
elektroinstalacij, so:
- ustrezna izobrazba: vsaj srednja poklicna izobrazba elektrotehnične smeri (3 letno 
izobraževanje), 
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Navodilu o preventivnih zdravstvenih pregledih 
zaposlenih v Holdingu Slovenske železnice,
- sposobnost za delo na višini.
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Družba bo kandidatom omogočila brezplačno izvedbo predavanj ter zagotovila literaturo in 
konzultacije. Usposabljanje poteka brez sklenitve delovnega razmerja, po programu, ki ga 
zagotovi družba. Za čas usposabljanja se ne prejema plačila in se kandidatom ne povrnejo 
drugi stroški.
Skupno teoretično usposabljanje poteka v razredu in traja predvidoma 5 tednov, praviloma 
vsak dan v tednu od ponedeljka do petka po 8 ur v dopoldanskem času. 

Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled, ki ga plačajo 
sami. 

Kraj usposabljanja: Ljubljana (za vse razpisane profile); Maribor (za profil tehnika 
vzdrževanja v železniški operativi SV in tehnika vzdrževanja v železniški operativi TK).

Po uspešno zaključenem teoretičnem strokovnem usposabljanju bo omogočeno nadaljnje 
teoretično in praktično usposabljanje in sklenitev delovnega razmerja z izbranimi kandidati.

Kontakt za dodatne informacije: ga. Alenka Poglajen Kos (alenka.poglajen-kos@slo-
zeleznice.si; 01/2914 649).

Rok za oddajo vlog je 17.3.2017. 

Vloge za usposabljanje za vzdrževalca vozne mreže in vzdrževalca v dejavnosti 
elektroinstalacij posredujte na elektronski naslov:
maja.grabner@slo-zeleznice.si, oziroma na naslov SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in 
SVTK, Tivolska c 41, 1000 Ljubljana. Kontakt za dodatne informacije: ga. Maja Grabner (01/ 
2912 128).

Vloge za usposabljanje za tehnike vzdrževanja v železniški operativi SV in tehnike 
vzdrževanja v železniški operativi TK posredujte na elektronske naslove (glede na lokacijo 
vašega stalnega prebivališča):
Območje Štajerske: elektronski naslov jozica.kristan-filic@slo-zeleznice.si, oziroma na 
naslov SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Ulica XIV. Divizije 2, 3000 Celje. 
Kontakt za dodatne informacije: ga. Jožica Kristan Filič (03/ 2933 355).
Osrednja Slovenija: elektronski naslov vanja.kos@slo-zeleznice.si, oziroma na naslov SŽ-
Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Trg OF 6, 1000 Ljubljana. Kontakt za dodatne 
informacije: ga. Vanja Kos (01/ 2912 482).
Območje Primorske: elektronski naslov vesna.marinsek@slo-zeleznice.si, oziroma na naslov: 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Kolodvorska 25, 6230 Postojna. Kontakt za 
dodatne informacije: ga. Vesna Marinšek (05/2962 222).

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja
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Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:

 dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke 
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,

 je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru 
nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov

Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali 
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne 
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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