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Poklic tehnik oblikovanja je zanimiv in zelo razno-
lik, zato omogoča delo ter zaposlitev na različnih 

področjih.

Modul grafični oblikovalec omogoča samostojno 
dejavnost in tudi zaposlitev v oglaševalskih agenci-
jah, repro studiih, tiskarnah, različnih medijskih hišah 
doma in v tujini.

Dijaki se naučijo ročnega in računalniškega dela, 
priprave različnih tiskovin, spletnih strani, animacij 
in še mnogo več. Naučijo se oblikovati vizualna spo-
ročila za različne medije, pripravljati različne tisko-
vine, risati, fotografirati,  pripravljati animacije, obli-
kovati spletne strani in pri tem  za doseganje svojih 
idej  uporabljajo različna sredstva. S poznavanjem 
likovne teorije in umetnostne zgodovine ustvarjajo 
edinstvene izdelke, ki so pripravljeni ročno ali digi-
talno. Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s po-
klicno maturo. Po končanem šolanju se lahko dijaki 
zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šo-
lah, z opravljenim petim predmetom mature pa tudi 
na univerzitetnem študiju doma ali v tujini.

Za vpis v program tehnik oblikovanja je potrebno 
uspešno opraviti preizkus likovne nadarjenosti.

V času šolanja se dijaki udeležujejo strokovnih eks-
kurzij po domovini in tujini. Redno obiskujejo tudi 
razstave v lokalnih kulturnih ustanovah. S svojimi 
izdelki djiaki skrbijo tudi za promocijo naše šole,  
tako da pripravljajo razstave v šoli in izven nje, se 
udeležujejo tržnic poklicev, opremljajo izložbo v 
centru mesta...

Dijaki šolanje   zaključijo s poklicno maturo, katere 
del so tudi praktični izdelki, ki jih    predstavijo širši 
javnosti na zaključni razstavi v eni izmed kulturnih 
ustanov.

TEHNIK/TEHNICA   
OBLIKOVANJA



2
slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
zgodovina: 3 ure
fizika: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
risanje: 3 ure
umetnostna zgodovina: 2 uri
likovna teorija: 2 uri
drugi tuji jezik: 2 uri
grafično oblikovanje: 7 ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 2 tedna

3
slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
sociologija: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
risanje: 3 ure
umetnostna zgodovina: 2 uri
likovna teorija: 2 uri
podjetništvo in trženje: 2 uri
drugi tuji jezik: 2 uri
grafično oblikovanje: 8 ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 2 tedna

4
slovenščina: 4 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
športna vzgoja: 3 ure
umetnostna zgodovina: 4 ure
risanje: 3 ure
risanje-psihologija: 1 ura
likovna teorija: 3 ure
grafično oblikovanje: 8 ur
izbrana poglavja iz matematike: 1 ura

1
slovenščina: 4 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
geografija: 2 uri
kemija: 2 uri
biologija: 2 uri
športna vzgoja: 3 ure
risanje: 3 ure
likovna teorija: 2 uri
informatika: 2 uri
grafično oblikovanje: 7 ur
izbrana poglavja iz matematike: 1 ura
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