
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
ARANŽERSKI TEHNIK   
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: ARANŽERSTVO 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja:  
− vzpostavi pozitiven odnos do trajnostnega razvoja, varuje zdravje in okolje, 
− premišljeno porablja energijo, material in čas, 
− razvija podjetne lastnosti in spretnosti ter sposobnost timskega dela, 
− načrtuje in vodi svojo kariero, 
− samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne postopke, 
− pozna in uporablja postopke vizualnega komuniciranja, 
− samostojno in samozavestno zna ponuditi in predstaviti svoje idejne rešitve, 
− oblikuje projektno mapo ter jo predstavi naročniku, 
− zagotavlja skladnost ureditve prostora s pričakovanji naročnika, 
− načrtuje in izvaja ureditev prostora, 
− aranžira prostor,  
− uredi tržni prostor po načelih vizualnega komuniciranja, 
− uporablja sodobne informacijske komunikacijske vire, informacijsko tehnologijo in 

programska orodja,  
− razvija pozitivne osebnostne lastnosti, doslednost, natančnost, odgovornost in strokovnost, 
− ravna skladno s pravnimi pravili, poslovno moralo in načeli poklicne etike, 
− razvija potrebo in pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje. 
 
 
 
 

3. Poklicne kompetence 

OZNA
KA  

ARA 1 Pripravljanje ureditve prostora in materiala za delo ter sodelovanje v 
skupini 

ARA 2 Aranžiranje skladno z načeli vizualnega komuniciranja 
ARA 3 Uporabljanje sodobne programske opreme za potrebe aranžerstva 

ARA 4 Načrtovanje ureditve prostora 

ARA 5 Pripravljanje projektne dokumentacije 

 
 

  



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
ARANŽERSKI TEHNIK   
 
4. Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
 

− pozna učinke različnih načinov ureditve 
prodajnega in drugih prostorov, 

− spozna vrsto in tehnične parametre, 
− analizira načrte ureditvenega prostora, 
− opredeli idejne zasnove projekta, cilje in 

možne rešitve,  
− opiše ureditev in material za ureditev 

prostora, 
− opiše načela vizualnega komuniciranja, 
− ovrednoti učinkovanje likovnih elementov 

glede na načrtovane odločitve kupcev, 
− spozna razvoj materialov, dekorativnih in 

postavitvenih elementov,  
− pojasni vlogo dekorativnih in postavitvenih 

elementov za izvedbo ureditve prostora,  
− našteje lastnosti, predpise o kakovosti in 

označevanju blaga ali storitve, 
− oblikuje projektno mapo ter jo predstavi 

naročniku, 
− opiše izdelavo dokumentacije za izvedbo 

ureditve, 
− pozna kalkulacijske elemente za izvedbo 

ureditve,  
− opiše vlogo modnih usmeritev, 
− utemelji pomen stilsko poenotene podobe 

prodajnega in drugih prostorov,  
− primerja načine in stile urejanja prostora, 
− pojasni aranžiranje daril, 
− razlikuje postavitve in ureditve cvetličnih 

aranžmajev, 
− razloži načine uporabe informacijske 

tehnologije, 
− spozna ustrezna programska orodja,  
− razloži urejanje tehnične, tehnološke in 

druge dokumentacije z uporabo 
informacijske tehnologije, 

− pojasni postopke arhiviranja načrtov in 
skic ter poslovne, tehnične, tehnološke, 
finančne in druge dokumentacije. 

 
− prikaže različne lastnosti prostora,  
− primerja različne vrste prostora, 
− loči med različnimi vrstami kupcev, 
− razvije idejno zasnovo projekta ureditve, 
− predvidi ustrezna načela vizualnega 

komuniciranja, 
− izdela načrt ureditve prostora, 
− prikaže različne učinke likovnih elementov 

v prostoru,  
− primerja likovne elemente, ki se pojavljajo 

na trgu,  
− načrtuje material za ureditev prostora, 
− prepozna vrste in uporabnost materialov, 
− nariše dekorativne in postavitvene 

elemente, 
− uporabi ustrezna načela vizualnega 

komuniciranja, 
− postavi dekorativne in postavitvene 

elemente v prostor,  
− razvrsti blago in storitve glede na kakovost 

in vrsto, 
− opredeli blago glede na likovne lastnosti, 
− razlikuje blago in storitve glede na 

komunikacijsko zmožnost in ciljno 
skupino, 

− aranžira prostor, 
− uporabi različne stile urejanja prostora, 
− vadi postavitev stilno enotno urejenega 

prostora, 
− prenese trenutne modne usmeritve v 

urejanje prostora, 
− načrtuje projektno mapo, 
− izdela različne aranžmaje daril, 
− razvrsti cvetlične aranžmaje, 
− loči informacijsko tehnologijo in 

programska orodja glede na vidike 
uporabe, 

− poišče ustrezno informacijsko tehnologijo, 
− načrtuje dokumentacijo za izvedbo 

ureditve, 
− vadi načine digitalizacije podatkov, 
− poišče ustrezne načine arhiviranja. 
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