NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: VZDRŽEVALNA DELA V GOZDU (VDG)
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak bo zmožen:
• načrtovati potek lastnega delo pri opravilih v gozdu
• določiti osnovne parametre gozda,
• izvesti osnovna dela pri obnovi gozda,
• izvesti osnovna negovalna dela v gozdnem prostoru,
• prepoznati nevarnosti pri delu v gozdu in zagotoviti varno delovno okolje ob
upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja,
• izbrati primeren način komunikacije pri izvajanju posameznih nalog v gozdu,
• izvesti delo po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji in v skladu
z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi in socialnimi funkcijami,
• zagotavljati kakovost opravljenega dela,
• razvijati strokovno in poklicno odgovornost ter delovno kulturo na delovnem mestu,
• povezati teoretična in praktična znanja,
• razvijati sposobnost učenje učenja,
• razvijati informacijsko pismenost.

3. Poklicne kompetence:
o Določi osnovne parametre gozda
o Izvede osnovna dela pri obnovi gozda
o Izvede osnovna negovalna dela v gozdnem prostoru
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4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
Dijak:
- pozna dejavnike okolja, ki vplivajo na
- na terenu opiše določi osnovne parametre
uspevanje gozda,
gozda,
- opredeli funkcije gozda,
- določi osnovne številčne podatke o drevesu
- seznani se z ekološkimi in gojitvenimi
s pripomočki,
značilnostmi najpogostejših drevesnih
- pripravi semena in sadike za setev oziroma
vrst,
sadnjo,
- našteje najpogostejšo gozdno floro in
- izvede setev semena v gozdu,
favno,
- sadi sadike gozdnega drevja v gozdnem
- razloži zgradbo drevesa in našteje njegove
prostoru po navodilih,
glavne organe
- zaščiti sadike v gozdnem prostoru,
- pozna osnovne tehnike sejanja semen
- izvede nego mladja,
gozdnega drevja,
- izvede nego gošče,
- opiše tehniko priprave tal za sajenje in
- izvede obvejevanje določenih osebkov v
sejanje,
letvenjaku po navodilu,
- opiše tehnike sajenja sadik gozdnega
- odstrani gozdne ovijalke z dreves,
drevja,
- sodeluje pri pregledu škode v gozdu,
- pozna načine zaščite sadik gozdnega
- sodeluje pri prežagovanju debel in
drevja,
podiranju dreves,
- seznani se s tehniko naravne in umetne
- sodeluje pri krojenju lesnih sortimentov,
obnove,
- pozna najpogostejše gozdne ovijalke in
vzpenjavke,
- opredeli
osnovno
razliko
med
gospodarskim gozdom in pragozdom,
- razloži dinamiko razvoja gozda,
- razlikuje mlajše razvojne faze,
- razlikuje sredstva za nego in pozna
posamezne ukrepe nege v mladju in gošči,
- pozna načine gospodarjenja z gozdom,
- seznani se s škodo zaradi nežive (snegolom
ipd.) in žive narave (divjad ipd.),
- našteje vrste gozdarskega orodja in opiše
osnovno vzdrževanjem le-tega,
- spozna splošna pravila prežagovanja debel
vseh debelin,
- seznani se z varnim načinom podiranja
dreves vseh debelin in položajev,
- spozna varne načine obvejevanja,
- spozna pravila pri krojenju,
- seznani se z lesnimi sortimenti,

