
Kraj: Velenje in Šoštanj 

Datum: torek 5. 12. 2017 

Ura: od 7.45 ure do 13.00 ure. 

Skupine: 

1. avtobus (30 učencev); 9.b (vsi -23 učencev) in 9.a (7 učencev) 

2. avtobus (42 učencev); 9.c-(vsi- 24 učencev) in 9.a (18 učencev) 

 

TEHNIŠKI DAN ZA 9. RAZREDE: 

Muzej premogovništva Velenje in projekt Od premoga do električne in toplotne energije 

 

V torek, 5. 12. 2017, bodo učenci vseh 9. razredov imeli TD, ki bo razdeljen na dva dela: 

1. ogled Muzeja premogovništva Velenje 

2. izobraževalni program »Od premoga do električne in toplotne energije« inštituta za 

ekološke raziskave ERICO 

 

Izobraževalni program ERIC-a zajema: 

- predavanje z izpolnjevanjem učnih listov (ena šolska ura): razvoj termoelektrarne v 

Šoštanju, masni tokovi, tehnološki postopki obratovanja, sistem daljinskega ogrevanja in 

hlajenja v Šaleški dolini, ekološka sanacija TEŠ  

- ogled centralne energetske postaje (CEP) v stavbi PE Energetika Komunalnega podjetja 

Velenje: sistem  in pomen  daljinskega ogrevanja.  

-  ogled bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj. 

 

Devetošolci se bodo razdelili v 2 skupini. Vsaka skupina ima svoj avtobus. Avtobus bo čakal 

na avtobusni postaji pred šolo. 

1. avtobus (30 učencev); 9.b (vsi -23 učencev) in 9.a (7 učencev) 

7.45: odhod avtobusa izpred šole  

8.00-10.00: obisk Muzeja premogovništva 

10.15-11.00: predavanje ERIC-a z izpolnjevanjem učnih listov 

11.15: ogled CEP KP Velenje 

12.00: ogled bloka 6 v TEŠ (Spremljal vas bo g. Zoran Pavšek, ki vodi ogled). 

12.55: prihod v šolo peš 

  

2. avtobus (42 učencev); 9.c-(vsi- 24 učencev) in 9.a (18 učencev) 

7.45: odhod avtobusa izpred šole 

8.00: ogled bloka 6 v TEŠ (Začetek v novi upravni stavbi TEŠ . Avtobus naj ustavi na postaji 

pred TEŠ, kjer vas bo čakal g. Zoran Pavšek, ki vodi ogled). 

9.00: ogled CEP KP Velenje 

9.30-10.15: predavanje ERIC-a z izpolnjevanjem učnih listov 

10.30-12.30: obisk Muzeja premogovništva 

12.55: prihod v šolo 

 

Cena prevoza: 1,50 €, Muzej premogovništva 5,85 €, projekt ERICA je brezplačen. 

Skupaj: 7,35 €    
 

Malica bo tisti dan za učence na šoli odpovedana, ker je vključena v ceno v Muzeju 

premogovništva. Sporočite, koliko učencev ima dietno prehrano in kakšno. 

 

Danica Verdev 


