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HORTIKULTURA
Izobraževalni programi:

CVETLIČAR

VRTNAR

HORTIKULTURNI TEHNIK SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK   PTI

Ko uspešno zaključiš program cvetličar ali vrtnar in 
želiš nadaljevati izobraževanje, postani …

Kaj delamo hortikulturni tehniki?

~ Načrtujemo in izvajamo gojenje zelnatih in
    lesnatih rastlin.
~ Pridelovanjemo in oskrbujemo sadike.
~ Izdelamo preprostejše zasaditvene načrte in
    zasajamo vrtove.
~ Svetujemo strankam ob prodaji izdelkov in
   storitev.
~ Krasimo bivalne in poslovne prostore s         
   cvetjem in lončnicami.

Možnosti zaposlitve:
~ vrtnarski centri in semenarne
~ vrtnarije
~ kmetijske zadruge
~ botanični vrtovi
~ komunalna podjetja in podjetja za urejanje
   okolja
~ drevesnice in trsnice

Izobraževanje traja 2 leti.
Hortikulturni tehniki zaključimo program s
poklicno maturo. 

Prednost šolanja na BC Naklo: 

nadarjeni dijaki lahko poglobimo znanja

oblikovanja cvetličnih vezav in naredimo

mednarodno priznani izpit Florcert.

HORTIKULTURNI TEHNIK PTI

Zakaj vpis na Srednjo šolo BC Naklo?

Poleg rednega pouka imaš možnost:

~ udeležbe v mednarodnih izmenjavah

~ praktičnega usposabljanja v tujini

~ imeti pouk v učilnici na prostem

~ sodelovati na številnih strokovnih ali drugih 

tekmovanjih

~ razvijati svoje talente v številnih krožkih

~ biti v dobri družbi 

…

V srednji šoli BC Naklo izobražujemo tudi na

drugih strokovnih področjih:

        kmetijstvo 

       ~ naravovarstvo

       ~ živilstvo in prehrana

       ~ gimnazija

~
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Želite v življenju početi kar vas res zanima in veseli?

OBIŠČITE CENTER PRILOŽNOSTI IN ZNANJA.
Biotehniški center Naklo

Izobraževalni programi:

CVETLIČAR

VRTNAR

HORTIKULTURNI TEHNIK SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK   PTI
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Vedno poskrbiš, da je na mizi vaza s cvetjem? 
Postani …   

Kaj delamo cvetličarke in cvetličarji?

~ Oblikujemo in izdelujemo vse vrste cvetličnih vezav – 

šopke, aranžmaje, vence …

~ Oskrbujemo lončnice in nasadke.

~ Aranžiramo darila.

~ Krasimo bivalne in poslovne prostore s cvetjem.

~ Ustvarjamo s cvetjem in rastlinami. 

Možnosti zaposlitve:
~ cvetličarne

~ vrtnarski centri

~ vrtnarije

Izobraževanje traja 3 leta.
Cvetličarji zaključimo program z zaključnim 
izpitom. 

Prednost šolanja na BC Naklo: 
v zaključnem letniku lahko naredimo mednarodni 
izpit Florcert, s katerim potrdimo mednarodno 
primerljivo znanje cvetličarstva.  

V prostem času najraje brkljaš po vrtu? 

Postani …

Kaj delamo vrtnarji?

~ Razmnožujemo in gojimo vse vrste rastlin.

~ Pridelujemo zelenjavo in zelišča.

~ Oskrbujemo sadike okrasnih zelnatih in lesnatih 

rastlin.

~ Zasadimo, uredimo in vzdržujemo zelene površine – 

vrtove, zelenice, parke …

Možnosti zaposlitve:

~ vrtnarije

~ drevesnice in trsnice

~ kmetije, ki so usmerjene v pridelovanje zelenjave

~ kmetijske zadruge

~ vrtnarski centri

~ botanični vrtovi

~ komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja

Izobraževanje traja 3 leta.
Vrtnarji zaključimo program z zaključnim izpitom. 

Prednost šolanja na BC Naklo: 
pri praktičnem pouku spoznamo nove načine 
gojenja rastlin – npr. akvaponično gojenje 
zelenjave ter zasaditev in oskrbo »zelene stene«. 
Imamo tudi park medonosnih rastlin.

Uživaš v delu na vrtu in občuduješ cvetje?
Postani … 

Kaj delamo hortikulturni tehniki?

~ Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih in 
uporabnih rastlin.
~ Načrtujemo pridelovanje in oskrbo sadik. 
~ Oblikujemo, načrtujemo in zasajamo vrtove.
~ Svetujemo strankam ob prodaji izdelkov in 
  storitev.
~ Krasimo bivalne in poslovne prostore s cvetjem 
in lončnicami.

Možnosti zaposlitve:
~ vrtnarski centri in semenarne
~ vrtnarije
~ kmetijske zadruge
~ botanični vrtovi
~ komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja

~ drevesnice in trsnice

Izobraževanje traja 4 leta. Hortikulturni tehniki 
zaključimo program s poklicno maturo.

Prednost šolanja na BC Naklo: 

z izbirnimi strokovnimi moduli dopolnimo in poglobimo 

znanja florističnega oblikovanja, vrtnega načrtovanja in

pridelave ekoloških sadik.
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