
PRILOGA 2 
 

Tipična delovna mesta oziroma vrste del (dela) za razvrščanje v tarifne razrede 
 
 

I. tarifni razred 
 

So sestavljena iz različnih kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihove 
tehnološke značilnosti opravljati po enostavnem postopku in z enostavnimi delovnimi 
sredstvi. Za opravljanje teh del je potrebno minimalno znanje. Težišče je v pridobivanju 
delovnih spretnosti in navad za praktično delo po posebnih vrstah najenostavnejših del in 
delovnih nalog kot podloge. Zadostuje nedokončana osnovna šola in se ne zahteva 
priučevanje za delo. 
 

II. tarifni razred 

Vključujejo manj zahtevna dela v proizvodnji, opravljanje delovnih operacij, ki se 
ponavljajo in izvajajo z enostavnimi ali mehaniziranimi sredstvi, kjer gre za opravljanje manj 
zahtevnih del pri strojih in napravah ipd. Praviloma je potrebna osnovnošolska izobrazba z 
dodatnim programom specifičnega izobraževanja ali usposabljanja (krajši eno- ali 
večmesečni tečaji). 

 
III. tarifni razred 

V okviru katerih se opravljajo srednje zahtevna dela, ki so raznovrstna dela na 
splošnem in tehničnem področju – delo z različnimi stroji, z orodjem in napravami. Za 
opravljanje teh del se zahteva srednja stopnja razumevanja temeljev delovnega procesa, ker 
so pri opravljanju dela že možne nepredvidljive delovne situacije, v katerih delavec praviloma 
sam rešuje nastale probleme. Za to raven zahtevnosti se praviloma zahteva zaključen 2 letni 
ali verificiran program nižjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja. 
 

IV. tarifni razred 

Vključujejo zahtevna in raznovrstna dela v proizvodnji, v pripravi proizvodnje, v 
izvajanju tehnoloških procesov, v kontroli, vzdrževanju strojev in naprav ter administrativna 
dela. Na teh delih se zahteva poklicno praktično in teoretično znanje ter v večji meri 
samostojno reševanje konkretnih problemov. Za to raven zahtevnosti se praviloma zahteva 
zaključni 3-letni program javno priznanega srednjega poklicnega izobraževanja ali najmanj 2 
leti in pol javno priznanega nižjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja. 
 

V. tarifni razred 

Vključujejo bolj zahtevna in raznovrstna dela v proizvodnji, v pripravi proizvodnje, v 
kontroli storitvenega dela, tehnično – administrativna dela, dela, vezana na poslovne 
funkcije, vodenje izmen, manjših organizacijskih enot itd. Za opravljanje teh del je potrebno 
poglobljeno strokovno znanje določene usmeritve ter znanja s področja organizacije dela ter 
varnosti in zdravja pri delu. Za to raven zahtevnosti se praviloma zahteva 3 leta srednjega 
poklicnega ali strokovnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ali 
najmanj 4 leta javno priznanega srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja. 
 

VI. tarifni razred 



Vključujejo zelo zahtevna dela priprave, spremljanje, kontrole, organiziranja, 
analiziranja delovnih procesov, operativno in strokovno vodenje delovnih procesov ter 
vodenje na posameznih področjih poslovanja. Za to raven zahtevnosti se praviloma zahteva 
višješolska izobrazba ali izobrazba, pridobljena po programu višješolskega strokovnega 
izobraževanja. 

 
VII. tarifni razred 

Vključujejo visoko zahtevna dela načrtovanja, analiziranja, kontrole, organiziranja 
razvoja, delovnih procesov, oblikovanja novih teoretičnih in praktičnih rešitev, vodenja 
poslovanja, strokovnega vodenja delovnih procesov, svetovanja ipd. Za to raven zahtevnosti 
se praviloma zahteva visokošolska izobrazba ali univerzitetna izobrazba. 

 
VIII. tarifni razred 

Vključujejo najbolj zahtevna dela pri pripravi, analitičnem preučevanju, 
raziskovanju proizvodnje in drugih poslovnih ter podobnih procesov, pa tudi v zvezi z 
znanstvenimi raziskavami, oblikovanjem novih teoretičnih in praktičnih rešitev, spremljanje, 
oblikovanje in prenos sistema kompleksnih informacij ipd. Za to raven zahtevnosti se 
praviloma zahteva magisterij, specializacija ali državni izpit po končanem univerzitetnem 
izobraževanju. 
 

IX. tarifni razred 

Vključujejo izjemno pomembna najbolj zahtevna dela, samostojna svetovalna 
znanstveno-raziskovalna dela ipd. Za to raven zahtevnosti se zahteva teoretično in praktično 
znanje ter sposobnosti, ki omogočajo nova dognanja na posebno zahtevnih strokovnih 
področjih, načrtovanje in koordiniranje znanstvenih raziskovanj gospodarskih in drugih 
delovnih sistemov, reševanje najzahtevnejših problemov in oblikovanje modelov za prenos 
teh rešitev v prakso, z javno priznanim doktoratom znanosti. 


