
CVETLIČAR 
(SPI)

Florist



TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta (180 kreditnih
točk)

VPISNI POGOJI: končana osnovna šola ali program
nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno
izobraževanje po prejšnjih predpisih

PRIDOBLJENI NAZIV: cvetličar/cvetličarka



Povezuje  cvetje različnih barv in 
oblike v estetske cvetlične vezave …



… ureja in aranžira okrasne 
rastline in rezano cvetje …



… ima smisel za oblikovanje, 
barvno ujemanje …



… aranžira cvetlične vezave za 
različne priložnosti …



… dekorira večnamenske dvorane, 
poslovne prostore, darila …



… prodaja rezano cvetje, lončnice, 
cvetlične izdelke



ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA

ZAKLJUČNI IZPIT je sestavljen iz dveh izpitnih
enot:

-pisni in ustni izpit iz slovenščine

-zaključno projektno delo



CVETLIČAR

HORTIKULTURNI 
TEHNIK PTI

VIŠJE ŠOLE

VISOKE 
STROKOVNE ŠOLE

FAKULTETE

NADALJEVANJE 
IZOBRAŽEVANJA



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

· v cvetličarnah in darilnih butikih,

· v arboretumih in vrtnih centrih,

· v trgovskih centrih z vrtnim oddelkom,

· v protokolarnih objektih,

· v zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah,

· samostojno podjetje …



SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH



Sodelovanje na tekmovanjih
Sloveniaskills – Sloskills 2020

1. (uvrstitev na Euroskils 2020) in 3. mesto



Smo šola s tradicijo, znanjem in izkušnjami, ki jih z ljubeznijo 
posredujemo mladim.

Šola, kjer je lépo doma.



Misli naših dijakov

· šola za kulturo bivanja,

· kjer si lahko to, kar si,

· kjer se učimo iz življenja za življenje,

· kjer lahko rastemo osebno in strokovno,

· zibelka najboljših slovenskih aranžerjev, cvetličarjev 
in vrtnarjev,

· kjer se naučimo kako urejati bivalni prostor,

· pridelati zdravo in okusno zelenjavo,

· računalniško oblikovanje interiera, vrtov in parkov,

· naš čopič - orodje za naš uspeh, 

· labirint ustvarjanja - šolski hodnik in park,

· šolski park - ponos vseh generacij dijakov, najlepša 
učilnica … 



Ni razloga, da ne bi sledil srcu.

Lasten interes je najpomembnejši dejavnik pravilne 

izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in 

zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

(Steve Jobs)



Vabljeni, da nas obiščete na spletni strani:
www.hvu.si

ali na Facebook strani:
https://www.facebook.com/hvu.celje

telefon: 03 428 59 00 ali 03 428 59 21

e-pošta: tajnistvo@hvu.si ali svetovalna.sluzba@hvu.si

http://www.hvu.si/
https://www.facebook.com/hvu.celje
mailto:tajnistvo@hvu.si
mailto:svetovalna.sluzba@hvu.si

