
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
ARANŽERSKI TEHNIK    
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: DEKORATERSTVO 
 
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 sposobnosti timskega dela, 
− načrtuje in vodi svojo kariero, 
− samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne postopke, 
− pozna in uporablja načela vizualnega komuniciranja, 
− samostojno in samozavestno zna ponuditi in predstaviti svoje idejne rešitve, 
− oblikuje projektno mapo ter jo predstavi naročniku, 
− zagotavlja skladnost dekoracije in ureditve prostora s pričakovanji naročnika, 
− načrtuje ureditev prostora in postavlja dekoracije, 
− izdeluje dekoracije za posamezne projekte oziroma ureditve prostora, 
− aranžira izložbe in darila, postavlja ter ureja cvetlične aranžmaje, 
− uporablja sodobne informacijske komunikacijske vire in vrednoti informacije, 
− 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. 
 
 
 

2. Poklicne kompetence 

OZNA
KA  

DEK 1 Načrtovanje ureditve prostora in dekoracij 
DEK 2 Pripravljanje prostora in materiala za delo 
DEK 3 Aranžiranje in dekoriranje skladno s principi vizualnega komuniciranja  

 
 

3. Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
 

− sodeluje z naročnikom pri prepoznavanju 
idejne zasnove projekta, ciljev in možnih 
rešitev,  

− oblikuje operativne in terminske načrte za 
izvedbo projekta,  

− pozna učinkovanje likovnih zakonitosti na 
odločitve kupcev,  

− pozna zgradbo in strukturo prostora, 

 

− izdela idejno zasnovo projekta, 
− izdela operativni in terminski načrt za 

izvedbo projekta, 
− sodeluje v aranžerskem timu,  
− uporablja načela vizualnega komuniciranja, 
− uporablja več virov informacij za potrebe 

svojega dela,  
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− pozna pomen urejene likovne strukture,  
− predlaga, svetuje in sodeluje z naročnikom, pri 

odločitvah pregleda vrsto prostora in njegove 
tehnične parametre,  

− pozna učinke različnih načinov ureditve 
prostora, 

− pregleda načrte,  
− določi material za ureditev in dekoriranje 

prostora, 
− spremlja razvoj materialov ter dekorativnih in 

postavitvenih elementov, 
− uvaja tehnične novosti v delovni proces, 
− pozna vrste in uporabnost materialov, 

dekorativnih in postavitvenih elementov za 
ureditev in dekoriranje prostora, 

− pripravlja predloge za ureditev in dekoriranje 
prostora,  

− pripravlja predloge dekorativnih elementov in 
elementov ureditve prostora, 

− sodeluje pri določanju strukture prostora,  
− določa način dekoriranja, 
− upošteva tehnične lastnosti izdelanih 

postavitvenih in dekorativnih elementov,  
− oblikuje projektno mapo ter jo predstaviti 

naročniku, 
− razume zgodovinski razvoj in umeščenost 

stilov in modnih usmeritev v razvoju stroke, 
− predvideva učinke različnih načinov ureditve 

prostora, 
− spremlja modne usmeritve in težnje 

dekorativnih elementov, 
− pozna načela aranžiranja daril, 
− razvija lasten, prepoznaven stil.  

− prevzema blago za aranžiranje in shranjuje 
material, 

− samostojno in samozavestno ponudi in 
predstavi svoje idejne rešitve, 

− uporablja in izdela osnutke ter načrte v 
različnih projekcijah, ročno in z uporabo 
informacijske tehnologije, 

− izdela postavitvene in dekorativne elemente, 
− postavi v prostor in ureja različne oblike 

cvetličnih aranžmajev, 
− uporablja različne materiale za aranžerska in 

dekoraterska dela skladno s projekti, 
− da dokončno podobo prodajnemu in drugim 

prostorom ter jih stilsko in modno poenoti,  
− izdeluje postavitvene in dekorativne 

elemente, 
− aranžira izložbe, 
− ureja prodajne otoke, 
− pozicionira izdelke, 
− dekorira prostor za različne priložnosti, 
− izdeluje dekorativna gradiva in elemente z 

uporabo računalniške tehnologije, 
− aranžira darila,  
− postavlja in ureja cvetlične aranžmaje, 
− obvlada načine in stile urejanja prostora ter 

sprotno uvaja modne usmeritve urejanja 
prodajnega prostora. 
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