
Stran 1 od 4 
 
 

KATALOG TIPIČNIH DELOVNIH MEST 
 

I. ENOSTAVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Pomožni delavec v jami 1 1,536 jama 

2 Strežnik-oskrbnik in čistilec 
odvozov 

1 1,406 jama 

3 Kurir 1 1,177 zunaj 
 
Glavna dela in naloge: 

1. Izvajanje enostavnih del v jami. 

2. Čiščenje objektov in opreme ter upravljanje odvozne mehanizacije v jami. 

3. Izvajanje kurirskih opravil 

 

II. MANJ ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Pomočnik elektrikarja 2 1,536 jama 

2 Pomočnik ključavničarja 2 1,536 jama 

3 Šivilja/šivalec 2 1,325 zunaj 

4 Delavec/delavka v pralnici 1 1,287 zunaj 

 
Glavna 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 strojnih naprav v jami. 

3. Dela pri vzdrževanju osebnih zaščitnih sredstev, vzdrževanje in šivanje oblačil, usnjenih izdelkov. 

4. Pranje, likanje in vzdrževanje tekstila in ostalih zaščitnih sredstev. 
 

III. SREDNJE ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Pomočnik rudarja 2 1,638 jama 

2 Strojnik gradbene mehanizacije 4 1,448 zunaj 

3 Skladiščnik 4 1,406 zunaj 

 

Glavna dela in naloge: 

1. Izvajanje pomožnih rudarskih del v jami. 
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2. Upravljanje in tekoče vzdrževanje težke gradbene mehanizacije. 

3. Izvajanje skladiščnih del. 

IV. ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Vodja skupine odkopa/priprave 4 2,154 Jama 

2 Kombajnist 4 2,071 jama 

3 Rudar 4 1,842 jama 

4 Ključavničar 4 1,771 jama 

5 Elektrikar 4 1,771 jama 

6 Ključavničar 4 1,582 zunaj 

7 Elektrikar 4 1,582 zunaj 

 

Glavna dela in naloge: 
1. Organiziranje, vodenje in koordiniranje rudarskih del skupine in izvajanja zahtevnih rudarskih del v jami.  
2. Upravljanje s pridobivalnimi in napredovalnimi stroji v jami. 
3. Izvajanje raznih rudarskih del v jami. 
4. Montaža, demontaža, odpravljanje okvar in vzdrževanje strojne opreme, naprav  in inštalacij v jami. 
5. Montaža, demontaža, odpravljanje okvar in vzdrževanje elektro opreme, naprav  in inštalacij v jami. 
6. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje strojne opreme in naprav v delavnici. 
7. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje elektro strojev in naprav v delavnici. 
 

V. BOLJ ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Nadzornik rudarski 5 2,341 jama 

2 Nadzornik strojni 5 2,341 jama 

3 Nadzornik elektro 5 2,341 jama 

4 Proizvodni kontrolor 5 1,915 zunaj 

5 Delovodja 5 1,915 zunaj 

6 Finančni referent 5 1,842 zunaj 
 
Glavna dela in naloge: 

1. Organiziranje, vodenje, kontroliranje in nadziranje izvajanja rudarskih del v jamskih prostorih ter kontroliranje 
jamskih prostorov. 

2. Organiziranje, vodenje in kontroliranje in nadziranje izvajanja del v jamskih prostorih ter preizkušanje strojnih 
naprav in inštalacij. 

3. Organiziranje, vodenje in kontroliranje in nadziranje izvajanja del v jamskih prostorih ter preizkušanje elektro 
naprav in inštalacij. 
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4. Organiziranje, vodenje, kontroliranje in nadziranje izvajanja del na elektro-strojnih napravah in inštalacijah ter 
preizkušanje le teh. 

5. Organiziranje, vodenje, kontroliranje in nadziranje izvajanja različnih del na površini. 

6. Izvajanje finančnih in knjigovodskih del. 
 

VI. ZELO ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Poslovodja rudarski 6 2,845 jama 

2 Poslovodja strojni 6 2,845 jama 

3 Poslovodja elektro 6 2,845 jama 

4 Tehnolog  6 2,458 jama 

5 Referent kontrolinga  6 2,154 zunaj 

 

Glavna dela in naloge: 

1. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja jamskih rudarskih del. Sodelovanje pri izdelavi 
planov, razporeditvi moštva in reševanju tehnično zahtevnih opravil.  

2. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja vzdrževanja, demontaže in montaže strojne 
opreme in naprav. Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva in reševanju tehnično zahtevnih del.  

3. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja vzdrževanja, demontaže in montaže elektro 
instalacij in naprav. Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva in reševanju tehnično zahtevnih opravil.  

4. Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja del, izdelava planov, tehnološka dela na 
opremi in napravah. 

5. Izdelava ekonomskih analiz in planov ter poslovnih dokumentacije. Spremljanje in analiziranje ter posredovanje 
podatkov, predlaganje ukrepov. 
 

VII. VISOKO ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Odgovorni geolog 7 2,845 jama 

2 Tehnični vodja elektro službe 7 3,137 jama 

3 Tehnični vodja strojne službe 7 3,137 jama 

4 Pravnik  7 2,710 zunaj 

5 Vodja finančne službe 7 3,650 zunaj 

 
 
Glavna dela in naloge: 

1. Geološko spremljanje raziskovalnih in drugih rudarskih del, projektiranje in obdelava geoloških podatkov. 
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2. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja strojnih del po rudarski zakonodaji, projektih in 
predpisih iz področja varnostni in zdravja pri delu. 

3. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja elektro del po rudarski zakonodaji, projektih in 
predpisih iz področja varnostni in zdravja pri delu. 

4. Spremljanje zakonodaje in izvajanje vseh pravnih opravil v podjetju. 

5. Vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovnih procesov na finančnem področju, v skladu z usmeritvami 
vodstva in poslovnim načrtom podjetja. 
 

VIII. NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA 

 

Št. Naziv DM St. izobrazbe RR Jama/zunaj 

1 Tehnični vodja rudarskih del 7 3,650 jama 

2 Vodja službe za varnost in 
zdravje pri delu 

7 3,650 jama 

 
Glavna dela in naloge: 

1. Tehnično vodenje, organiziranje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja del po rudarski zakonodaji, projektih in 
predpisih iz področja varnostni in zdravja pri delu.  

2. Organiziranje, koordiniranje in kontroliranje dela službe za varstvo pri delu v skladu z zakonskimi predpisi.  
 

 

Opomba: 

V katalogu so navedena tipična delovna mesta v premogovništvu. V sistematizaciji delovnih mest, v posameznem podjetju, 
so lahko odstopanja v nazivih delovnih mest, vendar to v vsebinskem smislu ne spreminja v tem katalogu podanega 
tarifnega razreda in RR.  

 


