
 

 

 

Razpis kadrovskih štipendij in vajeniških mest za šolsko/študijsko leto 2020/2021 

Vlagamo v mladi rod, saj se oziramo v prihodnost, ko bomo vaša znanja v družbah Skupine 
Premogovnik Velenje oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili 
delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem. 
 

Vabimo vas, da se prijavite na 
  

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021. 

Program Raven Število štipendij 

PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.   

GEOSTROJNIK RUDAR 

GEOTEHNIK 

MEHATRONIK OPERATER ali STROJNI MEHANIK  

STROJNI TEHNIK 

ELEKTRIKAR 

ELEKTROTEHNIK 

DIPLOMIRANI INŽENIR GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA (UN) ali 
MAGISTER INŽENIR GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 

DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (UN) ali 
MAGISTER INŽENIR STROJNIŠTVA 

DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (UN) ali 
MAGISTER INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

6/2 ali 7 

 

6/2 ali 7 

 
6/2 ali 7 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

2 

 

1 

 
1 

HTZ, Velenje, I. P., d. o. o.   

STROJNI MEHANIK  

STROJNI TEHNIK 

ELEKTRIKAR  

ELEKTROTEHNIK 

DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (VS ali UN) ali MAGISTER INŽENIR 
STROJNIŠTVA 

DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (VS ali UN) ali MAGISTER 
INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 

4 

5 

4 

5 

6/2 ali 7 

 
  6/2 ali 7 

 

2 

2 

4 

4 

1 

 
1 

SIPOTEH, d. o. o.   

 
STROJNI TEHNIK 5 

 

1 

 
 
 
 
Vajeništvo v programu strojni mehanik in elektrikar 

V Skupini Premogovnik Velenje bomo v šolskem letu 2020/2021 omogočili izvajanje vajeništva v programu strojni 
mehanik in elektrikar.  
 
 

 Premogovnik Velenje, d. o. o. 
Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Datum: 12. 6. 2020 



 
Rok prijave: za programe srednjega poklicnega in srednjega tehničnega izobraževanja do 15. 7. 2020, za 
visokošolske programe do 15. 9. 2020, na naslov: 
 
 PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 
 Partizanska cesta 78 
 3320 VELENJE 

Prijava naj vsebuje:  
• življenjepis ali CV in krajše motivacijsko pismo; 
• potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/21 – v programih srednjega poklicnega in srednjega tehničnega 

izobraževanja bodo imeli prednost dijaki višjih letnikov; 
• zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih; 
• navedbo družbe, v kateri kandidirate za štipendijo. 

Izbor kandidatov: 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in dosežke pri dozdajšnjem šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani 
poklic ter druga merila, določena v aktih družbe.  
 

Našim štipendistom poleg štipendije nudimo:  
• kakovostno praktično izobraževanje; 
• plačilo obveznega praktičnega izobraževanja;  
• dodatek za uspešnost pri praktičnem usposabljanju z delom; 
• brezplačen zdravniški pregled, vsa potrebna zaščitna sredstva, prehrano med delom, prevoz s pogodbenimi 

avtobusi, sofinanciranje strokovnih ekskurzij; 
• možnost podaljšanja štipendije v programih PTI; 
• možnost zaposlitve v povezanih družbah;  
• mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih/magistrskih nalog. 

 
Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo 

podelili dvakratni znesek osnovne štipendije. 

 

Srečno! 

 


