
 

 
 

1 

 

NAPOVED PROSTIH UČNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

Trgovinska zbornica Slovenije poziva delodajalce k napovedi prostih učnih mest, 

ki bodo pri vas na voljo v šolskem letu 2019/2020 za opravljanje praktičnega 

usposabljanja dijakov. Na podlagi zbranih napovedi bo TZS v nadaljevanju objavila 

razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2019/2020. 

 

Skladno z navedenim vas vljudno prosimo, da nam preko spodnjega obrazca 

posredujete vaše napovedi o številu učnih mest, ki jih želite nuditi dijakom v 

šolskem letu 2019/2020 in število dijakov, ki jih želite sprejeti na praktično 

usposabljanje z delom/praktično izobraževanje pri delodajalcu. Pri tem 1 učno 

mesto pomeni 1 delovno mesto, na katerem je lahko v enem trenutku le en 

dijak/študent. 

 

Učna mesta lahko napoveste tudi tisti, ki teh učnih mest še nimate verificiranih in 

nameravate podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja 

dijakov, pri čemer boste lahko sprejeli dijake na usposabljanje, ko boste prejeli odločbo o 

izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu. 

 

Napoved je zgolj informativne narave in delodajalca ne zavezuje k dejanski izvedbi 

predvidenega obsega praktičnega izobraževanja dijakov. Razpis prostih učnih mest bo 

objavljen na spletni strani TZS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport – zavihek »vpis 2019/20«. Rok za oddajo obrazca »Napoved učnih mest« 

je petek, 14. december 2018.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAZEC - NAPOVED UČNIH MEST ZA POKLIC _______________ ZA ŠOLSKO 

LETO 2019/2020 

 

Naziv podjetja: ________________________________________________________ 

Naslov podjetja: _______________________________________________________ 

Kontaktna oseba v podjetju: ______________________________________________ 

E-naslov: ______________________________________________________________ 

Število predvidenih učnih mest ____________________________________________ 

Število predvidenih dijakov/študentov na učnih mestih: __________________________ 

Datum: __________________  Žig in podpis odgovorne osebe: ____________________ 

 

Obrazec »Napoved učnih mest« izpolnite za vsak posamezni poklic, za katerega 

predvidevate, da boste ponujali učna mesta (obrazec lahko prilagodite za en vpis 

podatkov podjetja in več vpisov učnih mest). Obrazec/obrazce nam pošljite do vključno 

14. decembra 2018 na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, 

po faksu: 01/58 98 219 ali na elektronski naslov: info@tzslo.si.  

 

Datum: 19. 10. 2018 

 

 

 

 

POZIV ZA NAPOVED UČNIH MEST ZA DIJAKE 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
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