
 

 
Razpis za prijavo interesa (brez roka) 

 
za napotene nacionalne strokovnjake v Agenciji za sodelovanje energetskih 

regulatorjev (ACER) 
 

SKLIC: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. KDO SMO? 

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) je organ 
Evropske unije (EU), ki je bil zakonito ustanovljen z Uredbo (ES) št. 713/2009 in deluje od 
leta 2011. Agencija ima osrednji pomen za liberalizacijo trgov EU z električno energijo in 
zemeljskim plinom. 

Vloga agencije je pomagati nacionalnim regulativnim organom, da na ravni Unije opravljajo 
regulativne naloge, ki jih izvajajo v državah članicah, ter po potrebi usklajevati njihovo 
ukrepanje. 

V zvezi s tem agencija: 

a) dopolnjuje in usklajuje delo nacionalnih regulativnih organov; 

b) sodeluje pri oblikovanju pravil za evropsko omrežje; 

c) pod določenimi pogoji sprejema posamezne zavezujoče odločitve o pogojih za dostop do 
čezmejne infrastrukture in njeno operativno varnost, o čezmejni porazdelitvi stroškov za 
projekte skupnega interesa ter o pogojih ali metodologijah za izvajanje kodeksov omrežij; 

d) svetuje evropskim institucijam o vprašanjih, povezanih z električno energijo in zemeljskim 
plinom; 

e) spremlja notranje trge z električno energijo in zemeljskim plinom ter poroča o svojih 
ugotovitvah; 

f) spremlja trgovanje z veleprodajnimi energetskimi proizvodi za namene odkrivanja zlorab 
trga in odvračanja od njih ter zagotavljanja celovitosti in preglednosti veleprodajnih 
energetskih trgov v EU. 

Dejavnosti agencije so v glavnem usmerjene v naslednja področja: 

 podpora povezovanju evropskega trga: to se v glavnem doseže z razvojem skupnih pravil 
omrežja in trga ter usklajevanjem regionalnih pobud, ki so konkretna prizadevanja 
udeležencev na trgu za njihovo boljše povezovanje;  

 svetovanje institucijam EU glede vprašanj v zvezi z vseevropsko energetsko infrastrukturo: 
agencija izdaja mnenja o desetletnih razvojnih načrtih omrežja, da bi zagotovila njihovo 
skladnost s prednostnimi nalogami, določenimi na ravni EU, in o osnutkih seznamov 
projektov skupnega interesa;  

 spremljanje energetskega trga: osnovno poslanstvo agencije je spremljanje trga na 
ravni EU, od konca leta 2011 pa ima posebno odgovornost, kar zadeva nadzor 
veleprodajnega trgovanja z energijo.  



 

 

V agenciji je trenutno zaposlenih več kot 80 oseb, njen odobreni letni proračun za leto 2017 pa 
znaša 13,3 milijona EUR. Njena notranja struktura obsega pet oddelkov (električna energija, 
plin, nadzor trga in ravnanje, celovitost trga in preglednost ter uprava) in urad direktorja. 
Organizacijska shema agencije je na voljo na naslednji povezavi: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx 

Njen sedež je v Ljubljani (Slovenija). 

 

2. KAJ PONUJAMO? 

Agencija delovna mesta ponuja izkušenim napotenim nacionalnim strokovnjakom, ki bodo 
sodelovali z osebjem agencije. 

Napotitve pri agenciji ureja sklep ACER AB št. 02/2011 z dne 3. marca 2011 o določitvi pravil 
o napotitvah nacionalnih strokovnjakov na Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev. 
Ta sklep je na voljo na spletnem mestu agencije. 

Napoteni nacionalni strokovnjak ostaja zaposlen pri svojem delodajalcu. Napotitev ni 
enakovredna zaposlitvi niti ne pomeni, da bo agencija strokovnjaka zaposlila. 

Delovna mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov, ki so na voljo pri agenciji, so določena v 
skladu s profili iz Priloge I.  

 

3. KVALIFIKACIJE 
 
A. Merila za upravičenost 
  
Kandidat mora izpolnjevati naslednja ključna merila: 

1. zaposlen mora biti pri nacionalni, regionalni ali lokalni javni upravi1 ali medvladni 
organizaciji;2 

2. njegova stopnja izobrazbe mora ustrezati z diplomo potrjenemu zaključenemu vsaj 
triletnemu univerzitetnemu študiju;  

3. imeti mora vsaj tri leta strokovnih izkušenj, ki ustrezajo razpisanemu profilu;  

4. pred napotitvijo mora pri svojem delodajalcu vsaj 12 mesecev delati kot redno zaposlena 
oseba ali pogodbeni delavec; napoteni nacionalni strokovnjak v času napotitve ostaja 
zaposlen pri svojem delodajalcu. 

 

                                                 
1 Javna uprava pomeni vse državne upravne službe na centralni, zvezni ali regionalni ravni, kar zajema ministrstva, vladne ali 
parlamentarne službe, sodišča, centralne banke in upravne službe lokalnih organov, ter decentralizirane upravne službe na ravni 
države ali navedenih organov. Javna uprava za enake namene vključuje tudi regulativne organe iz člena 35 Direktive 
2009/72/ES in člena 39 Direktive 2009/73/ES. 
2 Direktor agencije ACER lahko v skladu s členom 2.3 Sklepa AB št. 02/2011 z dne 3. marca 2011 v posameznem primeru 
odobri napotitev napotenega nacionalnega strokovnjaka delodajalca, ki ni državna javna uprava ali medvladna organizacija. 



 

B. Merila za izbor 

5. kvalifikacije in delovne izkušnje, kakor je razpisano za posamezni profil; 

6. odlične pisne in ustne sposobnosti komuniciranja; 

7. sposobnost opravljanja dela v ekipi in pod pritiskom. 
 
C. Znanje jezikov 
  
Napoteni nacionalni strokovnjaki morajo predložiti dokazilo o temeljitem znanju angleškega 
jezika (po možnosti na stopnji C23) in zadovoljivem znanju (stopnja B2) katerega drugega 
jezika Skupnosti, da lahko opravljajo svoje dolžnosti4. 
 

4. POSTOPEK IZBORA 

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo za kateri koli profil iz Priloge I. Prejete prijave se 
bodo redno ocenjevale. 

Delovno mesto napotenega nacionalnega strokovnjaka bo morda ponujeno glede na potrebe 
agencije in razpoložljiva proračunska sredstva: napotitev začne veljati, ko direktor agencije 
ACER in delodajalec zadevnega strokovnjaka izmenjata dopisa.  

 

5. ENAKE MOŽNOSTI 

Agencija izvaja politiko enakih možnosti ter sprejema in obravnava prijave ne glede na spol, 
raso, barvo kože, etnično ali družbeno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, 
politično ali drugo prepričanje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost. 

 

6. POGOJI ZA NAPOTITEV 

Napoteni nacionalni strokovnjak je še naprej zaposlen pri svojem delodajalcu, ki mu v času 
napotitve še naprej izplačuje plačo. Napoteni nacionalni strokovnjak je v skladu s predpisi iz 
poglavja III Sklepa ACER AB št. 02/2011 z dne 3. marca 2011 v času napotitve upravičen do 
hranarine in mesečnega nadomestila, ki sta določena glede na razdaljo med njegovim matičnim 
krajem in krajem napotitve. 
 

7. VARSTVO PODATKOV 

Prijave za napotene nacionalne strokovnjake se kandidatom ne vračajo in ostanejo v arhivu 
agencije.  

Namen obdelave podatkov, ki jih predložijo kandidati, je proučitev prijav zaradi morebitnega 
(pred)izbora in zaposlitve v agenciji. Osebne podatke obdeluje in ima dostop do njih 

                                                 
3 Glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike, ki je na voljo na https://www.coe.int/en/web/common-
european-framework-reference-languages/? 
4 Jeziki EU so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, 
irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, 
portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.   



 

pooblaščeno osebje agencije. V nekaterih primerih lahko agenciji pri izbiri kandidatov pomaga 
zunanji strokovnjak, ki je prav tako zavezan istim načelom varstva podatkov. 

Agencija upošteva in se ravna po Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. 

Agencijo nadzoruje evropski nadzornik za varstvo podatkov (http://www.edps.europa.eu). 
Kandidati lahko za dodatna pojasnila stopijo v stik z uradno osebo za varstvo podatkov na 
naslovu: DPO@acer.europa.eu. Kandidate pozivamo, naj preberejo izjavo o zasebnosti, v kateri 
je pojasnjeno, kako agencija obdeluje osebne podatke v zvezi z zaposlitvijo in izbori. Izjava je 
na voljo na spletišču agencije. 
 

8. POSTOPEK PRIJAVE 

Da bo prijava sprejeta kot veljavna, morajo kandidati predložiti: 

 podroben življenjepis po predlogi evropskega življenjepisa v angleškem jeziku;  

 motivacijsko pismo (največ ena stran) v angleščini, v katerem pojasnijo, na katerem delovnem 
mestu so pridobili svoje znanje in strokovne izkušnje;  

 ustrezno izpolnjeno častno izjavo, ki vključuje potrdilo o podpori uprave, ki napoti 
strokovnjaka. 

Prijave pošljite v angleščini po e-pošti na naslednji e-poštni predal: selection-
sne@acer.europa.eu pri čemer v zadevi sporočila navedite referenčno številko tega razpisa za 
prijavo interesa. 

Zaradi lažje izvedbe postopka izbora bodo vsa obvestila kandidatom v zvezi s tem razpisanim 
delovnim mestom v angleškem jeziku. 

Ta razpis za prijavo interesa ni časovno omejen in ne vsebuje roka za prijavo. 

Če se bo v kateri koli fazi postopka ugotovilo, da je katera koli informacija, ki jo je kandidat 
predložil, neresnična, bo zadevni kandidat izločen iz postopka izbora. 
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Priloga I – ACER/SNE/2017/OC 

 

PROFIL A – Politika, transakcije in poročanje o temeljnih podatkih v okviru uredbe REMIT 
 

(a) Pomoč pri pripravi smernic agencije ACER o vprašanjih politike iz uredbe REMIT in/ali o poročanju o 

veleprodajnih energetskih proizvodih in temeljnih podatkih, ki se bodo uporabljali v informacijskem 

sistemu agencije, vzpostavljenem na podlagi uredbe REMIT;  

 

(b) sodelovanje pri oceni in pripravi priporočil za Evropsko komisijo o delegiranih in izvedbenih aktih, 

pripravljenih na podlagi uredbe REMIT, pri oceni in pripravi smernic o izvajanju uredbe REMIT, 

namenjenih nacionalnim regulativnim organom, v skladu s členom 16(1) uredbe REMIT, pri pripravi 

letnih poročil za Evropsko komisijo v skladu s členom 7(3) uredbe REMIT ter pri drugih pravnih in/ali 

političnih vprašanjih, povezanih z uredbo REMIT; 

  

(c) komuniciranje in sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi in naslednjimi zainteresiranimi 

stranmi: registrirani mehanizmi poročanja, organizirana mesta trgovanja, združenja udeležencev na 

energetskem trgu, Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za zemeljski plin, Evropska mreža 

operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo, evropska infrastruktura za plin ali katera koli druga 

stran, pristojna za poročanje; 

 

(d) odgovornost za izvedbo podobnih nalog ali pomoč pri izvajanju nalogah, ki jih dodeli vodja oddelka in/ali 

direktor. 

 

ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

 

(a) diploma iz ekonomije, tehničnih ali podobnih ved. 

 

 

PROFIL B – Analiza podatkov 
 

(a) Pomoč pri razvoju metod analize podatkov, ki jih uporablja agencija; 

 

(b) zasnova in razvoj metod analize kakovosti podatkov; 

 

(c) šifriranje in razvoj analitičnih aplikacij, pri čemer se uporablja splošna programska oprema za statistiko 

in analitiko (Excel, programska jezika R in Alice); 

 

(d) priprava dokumentov v zvezi z navedenimi dejavnostmi, ki poteka pod nadzorom; 

 

(e) odgovornost za izvedbo podobnih nalog ali pomoč pri izvajanju nalogah, ki jih dodeli vodja oddelka in/ali 

direktor. 

 

ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

 

(a) diploma iz ekonomije, tehničnih ali podobnih ved; 

 

(b) dobre analitične sposobnosti in bogate izkušnje z upravljanjem in analiziranjem podatkov. 
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PROFIL C – Kodeksi plinskih omrežij  

(a) Delo na področju spremljanja kodeksov omrežij (poročanje, obrazložena mnenja, zagovorništvo); 

(b) pomoč skupini za omrežne kodekse pri drugih dejavnostih poročanja, kot je poročanje in analiza pogojnih 

zmogljivosti, izvajanje razširitvenega postopka, revizija nacionalnih postopkov posvetovanj o tarifah in 

uporaba tarif; 

(c) pomoč pri dejavnostih v zvezi z nadzorom trga plina, in sicer v skladu s pristojnostmi agencije na tem 

področju, vključno z izračunom, razvojem in izboljšanjem kazalnikov učinkov kodeksa omrežja; 

(d) skrb za usklajevanje ustreznih delovnih skupin agencije in njihovo podporo, kot to zahteva vodja skupine 

ali vodja oddelka za plin; 

(e) podpora skupini za omrežne kodekse pri drugih zahtevanih nalogah, na primer pri načrtovanju njenih 

dejavnosti; 

(f) odgovornost za izvedbo podobnih nalog ali pomoč pri izvajanju nalog, ki jih dodeli vodja oddelka in/ali 

direktor. 

ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

(a) diploma iz ekonomije, strojništva ali podobnih ved; 

(b) vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj pri nacionalnem regulativnem organu na področju energetike pred 

napotitvijo; 

(c) vsaj pet (5) let delovnih izkušenj. 

 

PROFIL D – Električna energija  

(a) Prispevanje k dejavnostim agencije pri sprejetju pogojev ali metodologij v skladu z: 

 Uredbo Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema 

za prenos električne energije; 

 Uredbo Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje 

zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti; 

 Uredbo Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo 

električne energije; 

(b) prispevanje k dejavnostim agencije na področju spremljanja izvajanja omrežnega kodeksa in smernic; 

(c) prispevanje k dejavnostim agencije pri vzpostavitvi in spremljanju ter analizi uspešnosti regionalnih 

operativnih centrov, kot je opisano v členu 43 [prenovljene Uredbe (ES) št. 714/2009 o električni energiji, 

kot je predlagano v dokumentu COM (2016)0861/2] in členu 8 [prenovljene Uredbe (ES) št. 713/2009, 

kot je predlagano v dokumentu COM(2016)0863/2]; 

(d) prispevanje k razvoju okvirnih smernic ter omrežnega kodeksa in smernic na področjih, naštetih med 

točkama (m) in (p) člena 55 [prenovljene Uredbe (ES) št. 714/2009 o električni energiji, kot je predlagano 

v dokumentu COM(2016)0861/2]. Ta področja zajemajo pravila za nediskriminatorno in pregledno 

zagotavljanje nefrekvenčnih pomožnih storitev, vključno z regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, 

vztrajnostjo, hitrimi injekcijami jalove moči ter zmožnostjo zagona brez zunanjega vira napajanja, 

prilagajanje odjema, vključno z združevanjem, shranjevanjem energije in pravili o omejevanju odjema; 

ter pravila glede kibernetske varnosti in pravila glede regionalnih operativnih centrov. 
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ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

(a) diploma iz ekonomije, strojništva ali podobnih ved; 

(b) vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj v zvezi z zgoraj opisanimi nalogami za ta profil. 

 

PROFIL E – Nadzor veleprodajnega energetskega trga  

(a) Prispevanje k razvoju metod in orodij za nadzor agencije; 

(b) prispevanje k oblikovanju in izvajanju modelov za nadzor; 

(c) prispevanje k pregledovanju podatkov v skladu z uredbo REMIT za odkrivanje sumljivega obnašanja na 

trgu; 

(d) priprava dokumentov v zvezi z navedenimi dejavnostmi;  

(e) odgovornost za izvedbo podobnih nalog ali pomoč pri izvajanju nalogah, ki jih dodeli vodja oddelka in/ali 

direktor. 

ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

(a) diploma iz ekonomije, strojništva, matematike, fizike ali računalništva; 

(b) odlične analitične sposobnosti in izkušnje z uporabo programskih orodij za nadzor;   

(c) poznavanje veleprodajnih energetskih trgov in/ali proizvodov;  

(d) kot prednost se bo štelo znanje programiranja v vsaj enem programskem paketu za statistiko. 

 

PROFIL F – Administrator/razvijalec za Sharepoint  

(a) Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture strežnika Sharepoint ter dnevno upravljanje;    

(b) vzdrževanje in posodabljanje strežnikov Sharepoint;  

(c) zasnova in vzdrževanje delovnih postopkov strežnikov Sharepoint;  

(d) oblikovanje in upravljanje obrazcev s programoma Sharepoint Designer in InfoPath;  

(e) upravljanje in vzdrževanje infrastrukture strežnika sistema Windows; 

(f) odgovornost za izvedbo podobnih nalog ali pomoč pri izvajanju nalogah, ki jih dodeli vodja oddelka in/ali 

direktor. 

ŽELENE KVALIFIKACIJE: 

(a) diploma iz informacijskih sistemov, strojništva ali podobnih ved; 

(b) odlične sposobnosti na področju informacijske in komunikacijske tehnologije – sistemi Windows, 

strežnik Sharepoint, mrežnega povezovanja, strežnika MS SQL. 

 

 



 

 

 
 

ČASTNA IZJAVA 

Podpisani/Podpisana 

PRIIMEK:  

IME(-NA):  

DATUM IN KRAJ ROJSTVA:  

DRŽAVLJANSTVO:  

 

IZJAVLJAM, DA 

 

  sem zaposlen(-a) pri nacionalni, regionalni ali lokalni javni upravi ali medvladni organizaciji1; 

  stopnja moje izobrazbe ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu vsaj triletnemu 

univerzitetnemu študiju; 

  imam vsaj tri leta strokovnih izkušenj, ki ustrezajo razpisanemu profilu iz Priloge I (ref. 

_______); 

  sem (pred napotitvijo) pri svojem delodajalcu vsaj 12 mesecev delal(-a) kot redno zaposlena 

oseba ali pogodbeni(-a) delavec(-ka); 

  delodajalec podpira mojo kandidaturo (še naprej bo izplačeval mojo plačo, v času napotitve 

ohranjal moj upravni status in še naprej bo odgovoren za vse moje socialne pravice, povezane 

z zaposlitvijo, zlasti s socialno varnostjo in pokojnino). 

 

Kraj:  Datum

: 

 Podpis:  

 

                                                 

1 Javna uprava pomeni vse državne upravne službe na centralni, zvezni ali regionalni ravni, kar zajema ministrstva, 

vladne ali parlamentarne službe, sodišča, centralne banke in upravne službe lokalnih organov, ter decentralizirane 

upravne službe na ravni države ali navedenih organov. Javna uprava za enake namene vključuje tudi regulativne organe 

iz člena 35 Direktive 2009/72/ES in člena 39 Direktive 2009/73/ES. 


