
Praktično izobraževanje
V podjetju 

Premogovnik Velenje 
d.o.o.





V 145-letni zgodovini smo v Skupini Premogovnik Velenje 
poleg pridobivanja premoga razvili še številne druge 
dejavnosti – tako znotraj matičnega podjetja kakor preko 
povezanih družb. 

Te danes tvorijo pisano paleto proizvodov in storitev, preko 
katerih celotna skupina širi svoje poslovanje. 







PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

➢ delimo na PP, PUD in vajeništvo

➢ izvajanje v prvi izmeni

➢ izobraževanje v jami in v zunanjih obratih

➢ izobraževanje v skupini z največ 4 dijaki

➢ skupna in samostojna delovišča

➢ zdravstveno stanje dijakov











GEOSTROJNIK RUDAR:

➢ delo je tehnološko mehanizirano, raznoliko, pestro, 
srednje zahtevno, odgovorno

➢ moderna tehnologija, stroji in naprave

➢ racionalna poraba materiala in energije

➢ pravilna uporaba opreme za delo

➢ pravilni postopki dela



GEOTEHNIK, GEOTEHNIK PTI

➢ organizacije dela

➢ urejanje dokumentacije

➢ usklajevanje dela

➢ skrb za varno delo

Program poleg učnih tem za poklic geostrojnika

rudarja zajema še osnove:



OPRAVLJENE DNINE PI NA PV

GEOTEHNIK PTI

➢ 1. letnik – 40 dni

➢ 2. letnik – 30 dni



UVAJALNI DNEVI



OCENJEVANJE







REDNI SESTANKI ŠOLA – PODJETJE













Štipendiramo, izvajamo prakse ..., 
da bi zaposlovali

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje 

smo v zadnjih dveh letih zaposlili

168 novih sodelavcev, 

od tega 35 geotehnikov in

geostrojnikov rudarjev. 



UGODNOSTI ŠTIPENDISTOV

➢ kadrovska štipendija,

➢ plačilo praktičnega usposabljanja z delom,

➢ nagrada za mesečno uspešnost najboljšim dijakom pri 

praktičnem izobraževanju,

➢ plačilo jamskega dodatka pri praktičnem pouku in PUD-u,

➢ opravljanje prakse/praktičnega izobraževanja v realnem 

delovnem okolju,



➢ brezplačen zdravniški pregled,

➢ brezplačna zaščitna sredstva,

➢ brezplačna malica, 

➢ brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,

➢ podaljšanje kadrovske štipendije (3+2),

➢ posebna pozornost za najboljše dijake in

➢ možnost zaposlitve v Skupini Premogovnik Velenje



Geostrojniki rudarji:

➢ v premogovnikih,
➢ rudnikih,
➢ kamnolomih in peskokopih,
➢ glinokopih,
➢ gramoznicah,
➢ pri gradnji tunelov, 
➢ sanacijah površine, 
➢ cestogradnji …



➢ mehanizirano pridobivanje premoga na odkopu,

➢ strojna izdelava podzemnih prostorov,

➢ vzdrževanje podzemnih prostorov,

➢ procesi vrtanja oz. izdelave vrtin,

➢ vzpostavljanje ter vzdrževanje zračenja, 

➢ logistika,

➢ jamomerstvo, priprava dela, projektiva, laboratoriji itd.

Področja zaposlovanja 
v rudarski dejavnosti



Rudarski poklic zahteva

➢ vestnost, marljivost, natančnost in odgovornost 
(zase in za druge),

➢ preudarnost ter sposobnost kontroliranja 
vedenja v neprijetnih ali nevarnih situacijah,

➢ nesebičnost in

➢ odprtost za nove izkušnje



➢ zdrava gibala, hrbtenica, srčno-žilni sistem, 
dihala, sečila in koža,

➢ dobra ostrina vida na blizu, primerna ostrina na 
daleč, globinski vid, nočni vid in vidno polje …

Zdravstveni pogoji





ZAKLJUČEK ŠOLANJA



Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje
prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v
brezgoljično družbo.

Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z
visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna
mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z
odkopavanjem.



Za morebitna vprašanja – pojasnila, sem 

vam na razpolago na:

➢ boris.verdnik@rlv.si

➢ 040 376 222

Hvala za pozornost

mailto:boris.verdnik@rlv.si

