
POMOĆNI CVJEĆAR  

Koje poslove radi? 

Pomoćni cvjećar obavlja jednostavnije poslove 

vezane za uzgoj, pravilnu njegu i zaštitu cvijeća u 

rasadniku, plasteniku, stakleniku ili na otvorenom. 

Aranžira i pomaže pri aranžiranju i uređenju 

prostora, okućnica, cvjetnjaka, travnjaka i sl.  

Preporuča se onima koji vole prirodu i cvijeće  

 

 

Kakvi su radni uvjeti?  

Najčešće se radi u zatvorenim i vrlo malim 

cvjećarnicama, pri temperaturi ne višoj od 18° C.  

Najveći dio poslova obavlja u stojećem, blago 

pognutom položaju. Stalno je u dodiru s vodom, 

vlažnom zemljom i stabljikama cvijeća.  

Pomoćni cvjećar može raditi i na otvorenom ili u 

staklenicima i plastenicima. Na otvorenom je 

izložen svim vremenskim uvjetima, a u staklenicima 

i plastenicima vlazi i razlikama u temperaturi. 

Radi se osam sati, u jednoj ili dvije smjene, također 

radi se i subotom, a ponekad i nedjeljom. Najviše 

posla ima u vrijeme prije blagdana i praznika. 

 

Koje su poželjne osobine i sposobnosti?  

Osoba koja je kreativna i ima smisao za lijepo. U kontaktu s ljudima treba biti 

strpljiva, ljubazna i pristojno razgovarati. Osoba treba imati dobar vid na blizinu, 

dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Mora dobro raspoznavati boje i njihove 

nijanse. Osoba koja je uredna i ne podnosi teško prašinu, buku, paru i vrućinu.  

Tko ne može raditi ovaj posao?  

Osoba koja ima veće teškoće u području vida. 

Osoba koja ne raspoznaje boje. 

Osoba koja ima alergiju na pelud i kemijske tvari koje su u sredstvima za zaštitu bilja. 

Osoba koja ima teže kronične bolesti (pr. reumatoidni artritis). 

 

 

 

 

 



IZRAVAN UPIS 

Trajanje školovanja: 3 godine 

 

U kojoj školi se školuje za to zanimanje? 

 

U Gospodarskoj školi Čakovec.  

Vladimira Nazora 38, 40 000 Čakovec 

040-395-302 

 

e-mail: gospodarska-skola-cakovec@ck.t-com.hr 

http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr 

 

Koji su nastavni predmeti? 

Hrvatski jezik 

Matematika 

Etika i kultura 

Politika i gospodarstvo 

Tjelesna i zdravstvena kultura 

Tehnologija zanimanja ( uči se: poznavanje materijala i alata za rad, vrste materijala 

podloga i primjena tehnike rada na različitim materijalima ) 

Vjeronauk ili Etika 

Stručna praksa. 

 

Gdje se obavlja praksa? 

 

Stručna praksa se obavlja u 

školskim radionicama pod 

nadzorom majstora-stručnog 

učitelja i u školskoj 

ekonomiji u Mihovljanu. 

 

 

Koje su mogućnosti zaposlenja? 

Pomoćni cvjećari mogu se zaposliti u cvjećarnici i vrtlarskoj proizvodnji. 

Izvor: https://e-usmjeravanje.hzz.hr  

Fotografije preuzete s pixabay.com i školske web stranice Gospodarske škole Čakovec 
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