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KATALOG ZNANJA 

 
1. IME MODULA: 
OBLIKOVANJE BIVALNEGA IN POSLOVNEGA PROSTORA S CVETJEM (OPC) 
 
2. USMERJEVALNI CILJI MODULA:  
 
Dijak bo zmožen: 
• uporabljati rezano cvetje in zelenje z vsemi značilnostmi, posebnostmi in trendovsko 

zanimivimi vrstami,   
• upoštevati sezonsko vrednost, barvo in simboliko rezanega cvetja in zelenja, 
• vrednotiti  in izbirati materiale, pripomočke in orodja, ki imajo ekonomske učinke na 

cvetlične vezave in dekoracije, 
• spoznati stile oblikovanja, značilnosti posameznih stilov in jih smiselno povezati v cvetlične 

vezave in dekoracije, 
• naučiti se uporabljati različne tehnike dela, ki vplivajo na kakovost cvetlične vezave in 

dekoracije, 
• obvladati enostavne tehnike  izdelave cvetličnih vezav in dekoracij v bivalnem prostoru, 
• obvladati enostavne tehnike izdelave cvetličnih vezav in dekoracij v poslovnem prostoru,  
• upoštevati vsa načela in zakonitosti postavitve cvetličnih vezav in dekoracij v bivalnem in 

poslovnem prostoru, 
• upoštevati zgodovinska dejstva in jih aplicirati  v današnji čas, 
• uporabljati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in 

izvajanju posameznih nalog, 
• uporabljati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in 

izvajanju posameznih nalog, 
• razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov, 
• razvijati strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem 

mestu, 
• povezati teoretična in praktična znanja, 
• razvijati sposobnost učenje učenja, 
• razvijati informacijsko pismenost. 
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3. OPERATIVNI CILJI  
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA KOMPETENCA NIVO USVAJANJA KOMPETENCE 

  
OSNOVNI 

NIVO 
RUTINSKI 

NIVO 
NAPREDNI 

NIVO 

K1 Načrtuje uporabo rezanega cvetja in 
zelenja  x  

K2 Izdela načrt uporabe osnovnih materialov 
glede na smernice in trende oblikovanja x   

K3 Izdela načrt uporabe načel in zakonitosti 
oblikovanja  x  

K4 
Riše in skicira po načelih in zakonitostih 
oblikovanja za preproste cvetlične 
vezave in dekoracije 

 x  

K5 Oblikuje osnovne cvetlične vezave in 
dekoracije x   

K6 Oblikuje bivalni prostor  x  

K7 
Organizira, razvija in dokumentira 
postopke od ideje do izdelka ter trži 
storitev 

x   

K8 Oblikuje poslovni prostor    

K9 
Organizira, razvija in dokumentira 
postopke od ideje do izdelka ter trži 
storitev 

 x  

 
K1 – Načrtuje uporabo rezanega cvetja in zelenja  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna posamezne rodove in vrste rezanega 

cvetja in zelenja 
- razlikuje vrednostne potenciale rastlinskega 

materiala (oblikovne značilnosti, psihološke 
učinke, veljavnost, ritem in gibanje, ….) 

- prouči posebnosti rezanega cvetja in zelenja 
- prepozna kakovostno rezano cvetje in zelenje 

Dijak: 
- načrtuje uporabo rezanega cvetja in zelenja 
- oblikuje preproste cvetlične vezave in 

dekoracije 
- načrtuje sezonsko uporabo rezanega cvetja in 

zelenja 
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K2 – Izdela načrt uporabe osnovnih materialov glede na smernice in trende oblikovanja 
 

 
K3 – Izdela načrt uporabe načel in zakonitosti oblikovanja 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- razloži posamezna načela in zakonitosti 

oblikovanja v preprosti cvetlični vezavi in 
dekoraciji 

- razume in obvlada uporabo barv v cvetličnih 
vezavah in dekoracijah 

- razume strukturo in vpliv oblike v cvetlični 
vezavi in dekoraciji 

- razloži nastajanje kompozicije in 
oblikovalnega reda v cvetlični vezavi in 
dekoraciji 

- ugotavlja značilnosti pomembnih slogovnih 
oblik umetnostne zgodovine na razvoj 
oblikovanja s cvetjem 

Dijak: 
- načrtuje in izdela preprosto cvetlično vezavo in 

dekoracijo ter upošteva načela in zakonitosti 
oblikovanja 

- načrtuje uporabo načel in zakonitosti 
oblikovanja pri nastajanju kompozicije in 
oblikovnega reda v preprosti cvetlični vezavi 
in dekoraciji 

 
 
  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna in razlikuje osnovne rastlinske in 

nerastlinske materiale uporabne v oblikovanju 
- zna poiskati smernice in trende glede uporabe 

materialov pri oblikovanju cvetličnih vezav in 
dekoracij 

- ponazori oblikovno, estetsko, sporočilno, 
ekonomsko in ekološko vrednost materialov v 
cvetličnih vezavah in dekoracijah 

- prepozna naravne značilnosti materialov in 
obvladuje njihovo pravilno izbiro 

- zna razlikovati cvetličarske pripomočke 
(natikalna sredstva, veziva, trakove…) 

- pozna metode uporabe, shranjevanja in 
vzdrževanja cvetličarskih pripomočkov 

- pozna tehnike nastajanja cvetličnih vezav in 
dekoracij s pomočjo različnih pripomočkov  

- razloži pravilno uporabo orodij in naprav v 
cvetličarstvu 

Dijak: 
- izdela načrt uporabe osnovnih materialov 

glede na smernice in trende oblikovanja 
- načrtuje različne oblikovne, estetske, 

ekonomske in ekološke rešitve in kombinacije 
ter sporočilnost materialov v cvetličnih 
vezavah in dekoracijah 

- načrtuje uporabo cvetličarskih pripomočkov 
- načrtuje uporabo orodij in naprav v 

cvetličarstvu 
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K4 – Riše in skicira po načelih in zakonitostih oblikovanja za preproste cvetlične vezave in 
dekoracije 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna pomen skice za uspešen potek 

nastajanja cvetlične vezave in dekoracije in 
njene umestitve v prostor in prodajo 

- pozna IKT tehnologijo 
- razume predstavitvene tehnike 
- navede rastlinski in nerastlinski material glede 

na narisano skico 

Dijak: 
- načrtuje izdelavo skice in načrt cvetlične 

vezave in dekoracije ter njene umestitve v 
prostor v merilu 

- načrtuje preprosto predstavitev ponudbe s 
pomočjo IKT tehnologije 

 
K5 – Oblikuje osnovne cvetlične vezave in dekoracije 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- prepozna posamezne cvetlične vezave in 

dekoracije 
- razume in obvlada sestavljanje ustreznih 

materialov za različne situacije in po različnih 
oblikovalnih principih v cvetlično vezavo in 
dekoracijo 

- poišče tipične sezonske cvetlične vezave in 
dekoracije značilne za slovenski prostor 

- upošteva varnostno tehnične, oblikovne, 
estetske, ekonomske in ekološke zahteve pri 
nastajanju cvetličnih vezav in dekoracij 

- pozna metode in načine oskrbovanja in 
vzdrževanja kakovosti cvetličnih vezav in 
dekoracij 

- razlikuje posamezne tehnike dela za 
oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 
(ožičevanje,, vezanje, natikanje, leplenje, …) 

- pozna materiale za posamezne tehnike dela 
glede na modne trende ter sezonsko uporabo 

Dijak: 
- oblikuje cvetlične vezave in dekoracije 
- načrtuje izdelavo cvetlične vezave in 

dekoracije glede šege, običaje in praznovanja 
značilna za slovenski prostor 

- načrtuje oskrbo in vzdrževanje cvetlične 
vezave in dekoracije v cvetličarni, med 
transportom in v namestitvenem prostoru 

- organizira svoje delo 
- načrtuje uporabo različnih tehnik izdelave 

cvetličnih vezav in dekoracij 
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K6 – Oblikuje bivalni prostor 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna značilnosti bivalnega prostora kot so 

velikost prostora in oblike v prostoru 
- upošteva ploskve v bivalnem prostoru 
- razlikuje učinek svetlobe, svetlost-temnost 

prostora 
- ugotavlja povezavo oblike in ozadja v 

bivalnem prostoru 
- ugotavlja povezavo oblike in ozadja v 

bivalnem prostoru glede na modne trende, 
potrebe in želje ljudi, uporabo barve ter 
sezonsko značilnost in raznolikost materialov 

- razlikuje posamezne krasitve s cvetjem glede 
na vrsto bivalnega prostora, modne trende, 
šege in običaje, sezonsko značilnost in 
raznolikost materialov ter potrebe in želje 
ljudi 

- razume načine razporejanja cvetličnih vezav 
in dekoracij v enostavne kompozicije 

- obvlada skladnost razmerja velikosti in 
količine cvetličnih vezav in dekoracij v 
bivalnem prostoru 

- obvlada učinek globine in prostora ter 
harmonične povezave posameznih cvetličnih 
vezav in dekoracij v celoto 

Dijak: 
- organizira vse faze delovnega procesa in 

evalvira svoje delo 
- pridobiva ideje za različne rešitve posameznih 

krasitev s cvetjem in njihovega umeščanja v 
bivalni prostor 

- organizira oskrbo in vzdrževanje posamezne 
krasitve s cvetjem v bivalnem prostoru 

- načrtuje ekonomski učinek cvetlične krasitve v 
bivalnem prostoru in upo števa nove 
informacije 

- načrtuje razporeditve izdelkov v bivalnem 
prostoru  

- načrtuje različne primere harmoničnih povezav 
cvetličnih vezav in dekoracij v celoto v 
bivalnem prostoru 

 
K7 – Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna tehnično dokumentacijo za izdelavo 

cvetlične vezave in dekoracije od ideje do 
postavitve v bivalni prostor 

- pozna IKT tehnologijo 
- zna utemeljiti in opisati koncept postavitve 

cvetličnih vezav in dekoracij v bivalni prostor 
- ovrednoti ekonomske učinke svojega dela od 

ideje do postavitve cvetlične vezave in 
dekoracije v bivalni prosto 

- pozna strategijo trženja za storitevr 

Dijak: 
- organizira izdelavo celotne tehnične 

dokumentacije od ideje, analize bivalnega 
prostora, postavitve cvetlične vezave v bivalni 
prostor 

- načrtuje ponudbo, ki ustreza naročilu in določi 
količino materialov glede na pripravljeno 
tehnično dokumentacijo 

- oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s 
pomočjo IKT tehnologije 

- načrtuje poslovne priložnosti 
- načrtuje prodajo storitev 
- izdela strategijo trženja za storitev 
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K7 – Oblikuje poslovni prostor 
 

 
K8 – Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna tehnično dokumentacijo za izdelavo 

cvetličnega izdelka od ideje do postavitve v 
poslovni prostor 

- pozna IKT tehnologijo 
- zna utemeljiti in opisati koncept postavitve 

cvetličnih vezav in dekoracij v poslovni 
prostor 

- ovrednoti ekonomske učinke svojega dela od 
ideje do postavitve cvetličnega izdelka v 
poslovni prostor 

- pozna strategijo trženja za storitev 

Dijak: 
- organizira izdelavo celotne tehnične 

dokumentacije od ideje, analize bivalnega 
prostora, postavitve cvetlične vezave v 
poslovni prostor 

- načrtuje ponudbo, ki ustreza naročilu in določi 
količino materialov glede na pripravljeno 
tehnično dokumentacijo 

- oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s 
pomočjo IKT tehnologije 

- načrtuje poslovne priložnosti 
- načrtuje prodajo storitev 

 
 
 
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna značilnosti poslovnega prostora kot so 

velikost prostora in oblike v prostoru 
- upošteva ploskve v poslovnem prostoru 
- razlikuje učinek svetlobe, svetlost-temnost 

prostora 
- razlikuje pomen barve v poslovnem prostoru 
- ugotavlja povezavo oblike in ozadja v 

poslovnem prostoru 
- ugotavlja povezavo oblike in ozadja v 

poslovnem prostoru glede na modne trende, 
potrebe in želje ljudi, uporabo barve ter 
sezonsko značilnost in raznolikost materialov 

Dijak: 
- organizira vse faze delovnega procesa in 

evalvira svoje delo 
- pridobiva ideje za različne rešitve posameznih 

krasitev s cvetjem in njihovega umeščanja v 
poslovni prostor 

- organizira oskrbo in vzdrževanje posamezne 
krasitve s cvetjem v poslovnem prostoru 

- načrtuje ekonomski učinek cvetlične krasitve v 
poslovnem prostoru in upošteva nove 
informacije 

- načrtuje razporeditve izdelkov v poslovnem 
prostoru  

- načrtuje različne primere harmoničnih povezav 
cvetličnih vezav in dekoracij v celoto v 
poslovnem prostoru 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
HORTIKULTURNI TEHNIK 
 

 
  

 
4. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJE MODULA 
 
Modul nima posebnih pogojev. 
 
5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA: 

• pouk teorije, 
• vaje, 
• demonstracije, 
• praktično izobraževanje (v šoli, v podjetju), 
• projektno delo,  
• seminarska naloga. 

 
6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih 
kompetenc in njihovega zaporedja. 
 
Informativni cilji obsegajo pridobivanje temeljnih strokovnih znanj na vseh zahtevnostnih 
ravneh, pri načrtovanju in izvajanju pouka naj učitelj omogoči doseganje vseh ciljev na čim 
višjih ravneh znanja.  
 
Formativni cilji se nanašajo na razvijanje motivacijskih, učnih, miselnih, socialnih spretnosti in 
poklicnih kompetenc dijaka.  
 
Pouk naj poteka z uporabo različnih metod (razlaga, vodena diskusija, demonstracija, praktično 
delo dijakov, metoda uporabe virov…) in organizacijskih oblik (skupinsko delo, delo v 
dvojicah, individualno delo…). Razlaga in demonstracija naj bosta problemsko obarvani, 
frontalno delo naj se izmenjuje s skupinskim in individualnim. Pri pouku naj se dosledno 
uporablja strokovne izraze s področja hortikulture, da dijak razvija poklicno identiteto. Pri 
pouku naj učitelj uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo Pri pouku naj 
bo zagotovljen interdisciplinarni pristop: pri obravnavi vsebin naj se učitelji strokovnih  
modulov časovno in vsebinsko povezujejo in usklajujejo. 
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