
KATALOG DELOVNIH MEST 
 

V PANOGI PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE 

Seznam delovnih mest, njihova temeljna delovna področja, zahtevnost in druge 
osnovne karakteristike so določene v naslednjem katalogu delovnih mest v panogi 
premogovništva Slovenije: 

I. ENOSTAVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Izvajanje enostavnih rudarskih del na odkopu in pripravi v jami. 
2. Čiščenje presipnih mest s posluževanjem transporterjev v jami. 
3. Pospravljanje in čiščenje pisarniških prostorov, sanitarij, oken in pohištva. 
4. Izvajanje kurirskih opravil v notranjem informativnem prometu. 

II. MANJ ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Pomožna dela pri transportu, montaži, remontu in vzdrževanju elektro naprav v jami. 
2. Pomožna dela pri transportu, montaži, remontu in vzdrževanju vodoinstalacijskih naprav 

v jami. 
3. Pomožna dela pri vzdrževanju osebnih zaščitnih sredstev, vzdrževanje in šivanje 

delovnih oblek, usnjenih izdelkov itd). 
4. Pranje in likanje delovnih oblek in ostalih zaščitnih sredstev. 

III. SREDNJE ZAHTEVNA DELA 

 



Dela in naloge: 
1. Izvajanje pomožnih rudarskih del na odkopu v jami. 
2. Pomoč pri vzdrževanju in popravilu strojne opreme in transportne mehanizacije v 

jamskih prostorih. 
3. Upravljanje, stalno preverjanje ter tekoče vzdrževanje težke gradbene mehanizacije. 
4. Izvajanje enostavnih skladiščnih del. 

IV. ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Upravljanje s pridobivalnimi stroji v jami. 
2. Organiziranje, vodenje in kontroliranje rudarskih del skupine in izvajanje zahtevnih 

rudarskih del v jami. 
3. Izvajanje raznih rudarskih del na odkopu v jami. 
4. Montaža in demontaža, izdelava in popravilo zahtevnih in manj zahtevnih del na strojni 

opremi in napravah v jamskih prostorih. 
5. Montaža in demontaža, izdelava in popravilo zahtevnih in manj zahtevnih del na elektro 

opremi in instalacijah ter napravah v jamskih prostorih. 
6. Izvajanje vseh strokovno administrativnih del potrebnih pri odpremi premoga iz 

Separacije na nakladišče. 
7. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje strojne opreme in naprav v 

delavnici. 
8. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje raznih električnih strojev in naprav 

ter instalacij v delavnici. 

V. BOLJ ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del ter kontroliranje jamskih prostorov, 

sporočanje sprememb, kontroliranje del v izmeni, evidentiranje prisotnosti in raznih 
dogodkov, pisanje raznih zapisnikov in poročil. 



2. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v jamskih prostorih. Preizkus 
novomontiranih elektro naprav in instalacij, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov 
in poročil. 

3. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v jamskih prostorih. Preizkus 
novomontiranih strojnih naprav in opreme, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov 
in poročil. 

4. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v delavnici. Preizkus novomontiranih 
elektro naprav in instalacij, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil. 

5. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v delavnici. Preizkus novomontiranih 
strojnih naprav in opreme, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil. 

6. Izvajanje opravil stroškovnega knjigovodstva. 
7. Izvajanje opravil plačilnega prometa in kompenzacij. 

VI. ZELO ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Organiziranje, vodenje, koordiniranjein kontroliranje zvajanja jamskih rudarskih del. 

Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva, raportih in reševanju tehnično 
zahtevnih opravil. Delo se izvaja pretežno v jami. 

2. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja demontaže in montaže 
strojne opreme in naprav. Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva, raportih 
in reševanju tehnično zahtevnih del. Delo se izvaja pretežno v jami. 

3. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja demontaže in montaže 
elektro instalacij in naprav. Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva, raportih 
in reševanju tehnično zahtevnih opravil. Delo se izvaja pretežno v jami. 

4. Organiziranje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja del na elektro področju, občasno v 
jami. 

5. Sestavljanje gospodarskih načrtov, rebalansov, poslovnih poročil. Spremljanje in 
analiziranje ter posredovanje podatkov, predlaganje ukrepov. 

6. Organizacija in delitev dela v glavni knjigi; sestava periodičnega in zaključnega računa 
na podlagi zbranih podatkov. 

VII. VISOKO ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Geološko spremljanje raziskovalnih in drugih rudarskih del občasno v jami in na površini. 



2. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja strojnih del po projektih in 
rudarsko varnostnih predpisih na jamskih in zunanjih deloviščih v organizacijski enoti. 

3. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja elektro del po projektih in 
rudarsko varnostnih predpisih na jamskih in zunanjih deloviščih v organizacijski enoti. 

4. Spremljanje zakonodaje in izvajanje vseh pravnih opravil v podjetju. 
5. Vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovnih procesov finančne službe podjetja z 

usmerjanjem denarnih tokov v skladu z gospodarskim načrtom. 

VIII. NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA 

 

Dela in naloge: 
1. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje dela in poslovanja obrata(DE) 

pretežno v jami. Spremljanje in analiziranje vseh tehničnih, ekonomskih in drugih 
kazalcev uspešnosti poslovanja. Sodelovanje pri pripravi proizvodnje, kadrovanja, financ 
in investicij. 

2. Organiziranje, vodenje in koordiniranje dela. Izdelava programa dela, izdelava študij za 
spremembe, dopolnitve in posodobitve postopkov rudarjenja, uvajanje novih postopkov 
rudarjenja, kontrola izvajanja praktičnih preizkusov, sodelovanje na področju inovativne 
dejavnosti. Delo se izvaja občasno v jami. 

3. Organiziranje, koordiniranje in kontroliranje dela službe za varstvo pri delu v skladu z 
zakonskimi predpisi. Delo se izvaja občasno v jami. 

IX. IZJEMNO POMEMBNA DELA 

V ta tarifni razred se razporejajo le delovna mesta vodilnih in vodstvenih delavcev. 


