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RAZPIS PROSTIH UČNIH MEST  

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (UL RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Pravilnikom o verifikaciji in vodenju 

registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/03 in 79/06 – ZPSI-1) in 

odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje nalog 

socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju 

trgovinske dejavnosti z dne 24. 4. 2007, objavlja razpis prostih učnih mest za šolsko 

leto 2021/2022. 

 

V mesecu novembru in decembru 2020 so podjetja za šolsko leto 2021/2022 napovedala 

naslednja učna mesta: 

 

Učna mesta za poklic PRODAJALEC: 

 ENGROTUŠ d.o.o. – 64 učnih mest; 

 MERKUR trgovina, d.o.o. – 23 učnih mest; 

 LIDL Slovenija d.o.o. k.d. – 180 učnih mest; 

 TUNING d.o.o. – 3 učna mesta; 

 DEICHMANN d.o.o. – 55 učnih mest; 

 OBI d.o.o. – 14 učnih mest; 

 dm drogerie markt d.o.o. – 20 učnih mest; 

 KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD d.o.o. – 57 učnih mest; 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 123 učnih mest; 

 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. – 85 učnih mest; 

 KEMOPLAST d.o.o. – 1 učno mesto; 

 MAVTIRA 11 OKR d.o.o. – 2 učni mesti; 

 LES-MMS trgovska družba d.o.o. – 22 učnih mest. 

 

Učna mesta za poklic LOGISTIČNI TEHNIK: 

 ENGROTUŠ d.o.o. – 1 učno mesto. 

 

Učna mesta za poklic EKONOMSKI TEHNIK: 

 SOVEN d.o.o. – 2 učni mesti; 

 TUNING d.o.o. – 1 učno mesto; 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. –  1 učno mesto; 

 MAVTIRA 11 OKR d.o.o. – 2 učni mesti. 

 

Učna mesta za poklic GRADBENI TEHNIK: 

 OBI d.o.o. – 1 učno mesto. 

 

Učna mesta za poklic KMETIJSKI TEHNIK: 

 OBI d.o.o. – 1 učno mesto. 

 

 



 

 

Učna mesta za poklic LESARSKI TEHNIK:  

 OBI d.o.o. – 1 učno mesto. 

 

Učna mesta za poklic KUHAR: 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 9 učnih mest. 

 

Učna mesta za poklic MESAR: 

 ENGROTUŠ d.o.o. – 56 učnih mest; 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 60 učnih mest; 

 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. – 10 učnih mest. 

 

Učna mesta za poklic GASTRONOM NATAKAR: 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 7 učnih mest. 

 

Učna mesta za poklic PEK: 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 5 učnih mest; 

 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. – 5 učnih mest. 

 

 

Učna mesta za poklic SLAŠČIČAR: 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 5 učnih mest. 

 

Učna mesta za poklic VRTNAR / CVETLIČAR: 

 MERKUR trgovina, d.o.o. – 11 učnih mest. 
 

Učna mesta za poklic VRTNAR: 

 OBI d.o.o. – 1 učno mesto. 
 

Učna mesta za poklic ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK: 

 SPAR SLOVENIJA d.o.o. – 18 učnih mest. 

 

 

Napoved učnih mest za šolsko leto 2021/2022 delodajalca ne zavezuje k dejanski izvedbi 

predvidenega obsega praktičnega izobraževanja dijakov. 

 

Aktualne podatke o verificiranih učnih mestih v trgovinski dejavnosti lahko preverite v 

spletni aplikaciji register učnih mest, ki se nahaja na spletnem naslovu: 

https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta/register-ucnih-mest 

 

Dodatne informacije: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel.: 

01/58 98 213, e-naslov: info@tzslo.si. 
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