
ARANŽERSKI TEHNIK 
(SSI)

ART 

dizajner



TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta (240 kreditnih
točk)

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

PRIDOBLJENI NAZIV: aranžerski tehnik/aranžerska
tehnica



Z likovnim izražanjem in spretnimi 
rokami ustvarja domiselne 

dekoracije prostora …



… načrtuje in dekorira izložbe, 
scene, razstavne prostore …



… oblikuje prospekte, plakate, 
oglase, celostno grafično podobo …



… izraža se v različnih tehnikah …



… in materialih



ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA

POKLICNA MATURA je sestavljena iz štirih izpitnih enot.

Obvezni del:

-pisni in ustni izpit iz slovenščine

-pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja

Izbirni del:

-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike

-izdelek ali storitev in zagovor



ARANŽERSKI 
TEHNIK

VIŠJE ŠOLE

VISOKE 
STROKOVNE ŠOLE

FAKULTETE

NADALJEVANJE 
IZOBRAŽEVANJA

ARANŽERSKI 
TEHNIK
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VISOKE 
STROKOVNE ŠOLE



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

· v podjetjih z grafičnim oblikovanjem,

· ateljejih,

· oblikovalskih studiih medijskega oglaševanja,

· dizajnerskih in promocijskih službah,

· trgovskih centrih, 

· samostojno podjetje …



Sodelovanje na tekmovanjih



2. in 3. mesto

Sodelovanje na tekmovanjih
Sloveniaskills – Sloskills 2020



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

na Instagramu:
https://www.instagram.com/hvu_celje/

telefon: 03 428 59 00 ali 03 428 59 21

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