
Te zanima?
Pred teboj je ena najpomembnejših 
odločitev v življenju: izbira poklicne poti.



trajanje izobraževanja: 4 leta
ustvarjalen in dinamičen poklic
zaposlitev v ateljejih, cvetličarnah, oblikovalskih
studiih medijskega oglaševanja …

 

ARANŽERSKI TEHNIK

Naši programi trajanje izobraževanja: 3 leta
rast in uspešnost trgovine v Sloveniji omogoča
visoko zaposljivost
praktično naravnan pouk

 

TRGOVEC

trajanje izobraževanja: 2 leti
zaposlitev na področju komerciale, bančništva,
zavarovalništva

 

EKONOMSKI TEHNIK PTI
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Aranžerski
tehnik

Zaradi aranžerjev
vstopimo v trgovino.

Na naše smo
izjemno ponosni!

Delo aranžerskega tehnika
je ustvarjalno in dinamično.
Skrbi za urejenost izložb in
notranjosti prodajaln. Je

prodajno usmerjen
oblikovalec, izvaja

trženjske aktivnosti in ima
razvit čut za estetiko. 

 

Naziv izobrazbe:
ARANŽERSKI

TEHNIK
Trajanje

izobraževanja: 
4 leta

Poskeniraj predmetnik! 2



Predstavitev poklica
aranžerski tehnik
Poskeniraj QR kodo na levi!
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Oglejte si našo
galerijo izdelkov!
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ustni in pisni izpit iz slovenščine

ustni in pisni izpit iz oblikovanja v aranžerstvu

ustni in pisni izpit iz matematike ali tujega jezika

Zaključek izobraževanja
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki zajema:

izdelek oziroma storitev in zagovor
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Možnost
nadaljnjega
izobraževanja
 Dijaki se lahko vpišejo v študijske programe višjega in
visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno
opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa
tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki
tako možnost dopuščajo.
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Možnost
zaposlovanja
Strokovna usposobljenost aranžerju 
omogoča urejanje izložb in notranjosti 
prodajaln, ki jih  opremlja z napisi ali 
likovnimi izdelki ter dekoracijo. 
 
Lahko je zaposlen v podjetjih, 
ki se ukvarjajo s trženjem 
in vizualnimi komunikacijami.
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Trgovec
Rast in uspešnost

trgovinske
dejavnosti v

Sloveniji
prodajalcem

omogoča visoko
zaposljivost. 

Prodajalec učinkovito  

komunicira s kupci,

prepoznava njihove

želje in potrebe ter

odlično pozna blago,

ki ga prodaja. 

Naziv izobrazbe:
TRGOVEC
Trajanje

izobraževanja: 
 3 leta

Poskeniraj predmetnik! 8



Predstavitev
poklica trgovec
Poskeniraj QR kodo na levi!
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ustni in pisni izpit iz slovenščine

izdelek oziroma storitev in zagovor

Zaključek izobraževanja
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki zajema:
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Možnost
zaposlovanja
Delo prodajalca je zelo raznoliko, zato je možnost
zaposlovanja na tem področju velika. Pri tem ločimo
različne vrste prodaje, in sicer prodajo v velikih
trgovskih centrih, v malih trgovskih družbah ter
prodajo v različnih specializiranih trgovinah.
 
Poleg prodajnih storitev prodajalec v trgovini še
naroča in prevzema blago ter preverja njegovo
kakovost in količino. 
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Možnost
nadaljnjega
izobraževanja

Izobraževanje traja 2 leti, 
zaključi se s poklicno maturo. 
 

Uspešno končan izobraževalni
program omogoča vpis v program
poklicno  tehniškega izobraževanja
EKONOMSKI TEHNIK.
 

Poskeniraj predmetnik! 12



Splošno o naši
super šoli

Na naši šoli skušamo poleg znanja, predpisanega v
programih, dijakom privzgojiti tudi pozitiven odnos do
dela. Naučiti jih želimo vztrajnosti na poti do zastavljenih
ciljev. 
 
Pri tem v izobraževalnem procesu poudarjamo pomen
ustvarjalnosti, samostojnosti, solidarnosti, strpnosti in
spoštovanje različnosti. 
 
Menimo, da je slednje temelj, na katerem temelji razvoj
naše šole in družbe nasploh. To je naše poslanstvo, ki ga
opravljamo z vso odgovornostjo in resnostjo.13



Pouk je vedno pester!

Dinamika
Vedno zanimivo, nikoli

dolgčas. Pridi in se prepričaj!

Izleti
Svet je večji od učilnice -

obiščimo ga skupaj!

Praksa
V svetu, polnem teorije, je
pomembna tudi praksa.
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Erasmus + Eko šola
Izmenjave z najboljšimi destinacijami! Skrbimo za okolje, v katerem živimo!

Tabori
Aktivnosti in dejavnosti si boste zapomnili!

Naši projekti

Na strehi naše šole imamo tudi (zelo prijazne) čebele!
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Teorija
in
praksa Aranžerski tehnik

Lepilo, pripomočki,
ustvarjalnost in

zabava

Trgovec

Naši bodoči trgovci
se učijo na primerih 

v praksi.

Naša skupnost

Z dijaki
soustvarjamo

prijetno okolje!
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"Šola, kjer se kot barve v barvnem krogu mešajo
kreativnost, idejnost, posebnost in srčnost!"

Andreja Peteros, učiteljica 

"Šola mi je razširila obzorje za kreativnost,
ustvarjalnost in dala smernice za življenje"

Kaj pravijo tisti, ki nas poznajo?

Sara Kolarič, dijakinja 4. letnika programa Aranžerski tehnik17



Gre za krasno izkušnjo sodelovanja
kot podporni steber izobraževanja, 
kjer se povežeta znanje in praksa. 
Dobrodošli na ogled - tudi virtualno!

"Podjetje Mercator d.o.o. in Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana že vrsto let dobro sodelujeta na
področju obveznih praks, štipendiranja in strokovnih izobraževanj, lansko leto pa je podjetje šoli doniralo
tudi učno prodajalno. Tako vodstvo šole in učitelji kot tudi dijaki so vselej pripravljeni na sodelovanje in
izpopolnjevanje pridobljenega znanja, kar utrjuje pot tudi nadaljnjemu kariernemu razvoju." 

Neža Peklaj, Menedžment človeških virov in organizacije, Mercator d.o.o.

"Pomemben člen naših prodajnih ekip so tudi dijaki Srednje trgovske in aranžerske šole Ljubljana, ki
opravljajo praktično usposabljanje v naših poslovalnicah. Dijaki tako pridobijo pomembne izkušnje za
prihodnost, nudimo jim tudi dodatna izobraževanja (ELMO), za nas pa je to pomemben način pridobivanja
kvalitetnega bodočega kadra. Zaposlili smo že kar nekaj dijakov, ki so bili predhodno naši praktikanti. "

Deichmann d.o.o., razvoj kadrov
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 OGLED ŠOLE
Poskeniraj QR kodo!

VIRTUALNI
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Stopite v stik z nami!
Tajništvo

Spletna stran | e-mail

Facebook

01/3006-840

www.stas-ljubljana.si 
info@stas-ljubljana.si

@stas-ljubljana.si

februar 2023
Produkcija: Mediapro.si

Instagram
@stas_ljubljana

TikTok
@trgovska_aranzerska_sola 20



Veselimo se vas!

Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica
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