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UČENIČKI DOM 

CVJEĆAR / 

POLJOPRIVREDNI  

GOSPODARSTVENIK 

  
RED-
NI 
BROJ 

  
NASTAVNI PREDMETI 

TJEDNI BROJ 
SATI PO RAZRE-

DIMA 

I.  II. III. 

1. Hrvatski jezik 3 3 3 

2. Strani jezik (engleski, 
njemački)  

2 2 2 

3. Povijest 2   

4. Vjeronauk / Etika 1 1 1 

5. Politika i gospodarstvo  2  

6. Tjelesna i zdravstvena 
kultura 

2 2 2 

7. Matematika 1 1 1 

8. Računalstvo   1 

9. Ratarstvo 2 1  

10. Voćarstvo  2  

11. Vinogradarstvo i vinar-
stvo 

  2 

12. Povrćarstvo 1 1  

13. Mehanizacija 2 1 1 

14. Zaštita bilja - 1 1 

15. Stočarstvo 2 2 1 

16. Tržište - 1 2 

17. ObAvezni izborni pro-
gram 

2 2 1 

18. Praktična nastava 12 12 16 

  UKUPNO 32 34 34 

 
 

NASTAVNI PLAN (ZAJEDNIČKI DIO): 
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POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Cvjećarstvo 3 3  

10. Dendrološke vrste za 
aranžiranje 

 1  

11. Aranžiranje   - 

12. Uređenje unutrašnjeg 
prostora 

- -  

13. Ustrojstvo rada u 
cvjećarnici 

- - 1 

14. Praktična nastava 14 14 14 

  UKUPNO 31 31 30 
  

STRUČNA PRAKSA 
(godišnji zbroj sati) 80 80 35 



 

Školovanje za zanimanje cvjećar traje tri godine. 

Postoji i mogućnost polaganja razlikovnih ispita 

te nastavka školovanja za zanimanje 

agrotehničar u SŠ Bedekovčina ili dalje, a zatim 

može nastaviti školovanje na nekom od 

poljoprivrednih veleučilišta u Republici 

Hrvatskoj. 

Opis poslova 

Poljoprivredni gospodarstvenik ili „farmer“ 

osoba je koja može voditi cijelo poljoprivredno 

gospodarstvo. Može se baviti svim 

agrotehničkim zahvatima u proizvodnji hrane i 

uzgojem životinja. Poljoprivredni 

gospodarstvenik može se specijalizirati za 

proizvodnju različitih gotovih proizvoda kao što 

su voćni sokovi i ostale prerađevine za tržište. 

Uvjeti rada 

Uglavnom rad na otvorenom ili u prostorima za 

obradu i preradu poljoprivrednih proizvoda. 

Mogućnosti zapošljavanja 

Mogu se zaposliti u raznim poljoprivrednim 

poduzećima, obrtima, poljoprivrednoj 

proizvodnji te u obiteljskim gospodarstvima. 

Cvjećari... 

 

 

Školovanje za zanimanje cvjećar traje tri godine. 

Po završetku školovanja učenik može otvoriti 

vlastiti cvjetni atelje, a može polagati i 

međunarodne florističke ispite. 

Postoji i mogućnost polaganja razlikovnih ispita 

te nastavka školovanja za zanimanje 

agrotehničar u SŠ Bedekovčina ili dalje, a zatim 

može nastaviti školovanje na nekom od 

poljoprivrednih veleučilišta u Republici 

Hrvatskoj. 

Opis poslova 

Cvjećari nabavljaju, aranžiraju i prodaju sve 

vrste cvijeća. Oni rade u cvjećarnicama, a radni 

dan im započinje podrezivanjem cvijeća i 

uređenjem radnoga prostora. Svakodnevno 

izrađuju prigodne cvjetne aranžmane i bukete za 

neposrednu prodaju ili po narudžbi (npr. 

vjenčanje, rođenje djeteta, vjerski blagdani, 

pogrebi). Osnovni alat kojim se služe jesu nož, 

škare, žica, ukrasne vrpce i papiri, spužva, 

prskalice za vodu, boje i pištolj za plastiku. 

Cvjećari uređuju i interijere hotela, banaka, 

restorana i državnih ustanova. U tom poslu 

osmišljavaju estetski najbolja rješenja te prema 

vlastitoj zamisli izrađuju aranžmane i ukrašavaju 

prostor. 

Uvjeti rada 

Cvjećari rade u cvjetnim ateljeima i salonima, 

uglavnom u zatvorenom prostoru. Nekada su 

angažirani na posebnim prigodama kao što su 

svadbe i razne svečanosti gdje ukrašavaju i 

dekoriraju prostor. 

Mogućnosti zapošljavanja 

Mogu se zaposliti u cvjećarnicama, cvjetnim 

salonima i gradskim i privatnim tvrtkama koje se 

bave hortikulturom. Za otvaranje vlastite 

cvjećarnice nužan je uvjet trogodišnje radno 

iskustvo i položen majstorski ispit.   

Poljoprivredni  

         gospodarstvenici... 


