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CVETLIČAR

3-LETNI PROgRAM 

Dijaki se izobražujejo za opravljanje del v cvetličarskih podjetjih. Izdelujejo cvetlične 
vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki jih znajo 
oskrbovati in vzdrževati. Z znanjem, ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko 
zaposlijo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih ter darilnih butikih. Med šolanjem 
pridobijo znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, izdelujejo poročno in 
žalno floristiko ter nasadke. Naučijo se uporabljati in vzdrževati različne materiale, 
orodja in naprave. 

Dijaki spoznajo različne načine varstva rastlin s poudarkom na ekološkem varstvu, 
varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, pridobijo pa tudi znanje s področja 
podjetništva in prodaje, poslovnega komuniciranja in informatike. Pri svojem delu 
lahko pokažejo inovativnost in kreativnost. Zaradi dela s strankami razvijejo tudi 
komunikacijske sposobnosti, ki so nujno potrebne za uspešno delo v cvetličarstvu.

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali 
nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih. 
Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali 
pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno- tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve 
leti.
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PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 213
Matematika / 213
Tuji jezik / 164
Umetnost / 33
Naravoslovje / 66
Družboslovje / 132
Športna vzgoja / 164

Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja / 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja / 66
Osnove podjetništva in prodaje / 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin / 98
Osnove hortikulture / 196
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij / 218
Priprava in izdelava aranžerskega materiala / 190
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov / 95

odprti kurikulum
Krajinarstvo / 148
Okrasne zelnate rastline / 180
Poročna floristika / 95
Žalna floristika / 95
Uporabna floristika / 66
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 912
interesne dejavnosti / 160
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Pri praktičnem pouku dijaki teoretično znanje, pridobljeno pri strokovno-
teoretičnih predmetih, uporabijo v praksi. Praktični pouk cvetličarjev poteka v 
specializirani učilnici za praktični pouk cvetličarstva, v kateri dijaki pridobivajo 
znanje o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pridobivajo znanje o 
oskrbi rezanega cvetja, zelenja, lončnic … 

izdelujejo poročno in žalno floristiko; pridobivajo znanje iz aranžiranja daril za 
različne priložnosti. V šolskem rastlinjaku dijaki pridobivajo znanje o rastnih 
dejavnikih, substratih, razmnoževanju, gojenju in oskrbi okrasnih zelnatih 
rastlin, lončnic ... 

Seznanjajo se z najpogostejšimi boleznimi in škodljivci lončnic, rezanega 
cvetja, zelenja in z njihovim zatiranjem. Pridobivajo znanje iz izdelave 
nasadkov za sobno ureditev, se seznanijo s cvetličarskimi storitvami (prodajo 
rezanega cvetja, lončnic in cvetličarskih izdelkov, storitev in materiala). 

Dijaki navežejo tudi stike s strankami in si pridobivajo izkušnje pri 
komunikaciji. V okviru praktičnega pouka se dijaki pripravljajo tudi na različna 
floristična tekmovanja. V času šolanja dijaki opravljajo praktično usposabljanje 
pri različnih delodajalcih. Tako spoznajo neposredno delo v cvetličarni oz. 
vrtnih centrih, pridobijo si znanje in veščine ter se urijo v komunikaciji s 
strankami.



17

Dijaki širijo svoje obzorje in poglabljajo strokovno znanje na strokovnih 
ekskurzijah (na sejmih in vodilnih vrtnarijah in cvetličarnah v Sloveniji …). 
Na različnih strokovnih predavanjih, tekmovanjih in delavnicah si pridobijo 
znanje iz tehnik, materialov in trendov pri izdelavi adventnih, božičnih in 
novoletnih cvetličnih aranžmajev ter trendov v poročni in žalni floristiki. 

Šola sodeluje s podjetjem, ki se ukvarja z veleprodajo rezanega cvetja, 
lončnic in dekorativnih dodatkov Contrast, d. o. o. in z vodilnimi 
cvetličarnami in vrtnimi centri v Mariboru in širši okolici.

Zelo dobro je, da pripravljamo različne dekoracije v šolski avli. Tako si 
cvetličarji pridobivamo nove ideje.

Klavdija, dijakinja

Počutje na šoli je dobro. Dijaki se na šoli počutimo varno.

Urška, dijakinja
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