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    KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: GOSPODARJENJE S PROSTOROM IN KAKOVOST TAL 

2. Usmerjevalni cilji:  
Dijak: 

• razvija sposobnost samostojnega učenja, 
• uspešno komunicira,  
• skrbi za varno delo, 
• povezuje teoretična in praktična znanja, 
• ravna strokovno in poklicno odgovorno, 
• razvija inovativno in ustvarjalno mišljenje, 
• se zaveda vpliva človekove dejavnosti na kakovost tal, 
• umesti pojme urbanizacija, naselja, razvoj mest v strokovno delo, 
• razvija sposobnost uporabe geoinformacijskega sistema ter grafičnega 

izražanja v prostorskem planiranju, 
• razvija ekološke vidike urejanja prostora. 
 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• prepozna sestavine pedosfere, vire degradacije tal in razume posledice, 
• vzorči tla za potrebe laboratorijskih analiz, 
• sodeluje pri načrtovanju in urejanju prostora, zbira podatke in strokovne podlage,  
• zagotavlja nemoteno delovanje oskrbnih funkcij naselij, 
• uporablja geoinformacijske sisteme in pripravlja podatke za vnos v 

geoinformacijske sisteme. 
 

4. Operativni cilji:  
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• našteje glavne lastnosti prsti in opiše njihov 
pomen za rabo tal 

• našteje različne klasifikacije prsti 
• spozna razlike v sestavi tal v različnih 

ekosistemih 
• spozna vpliv organizmov na humifikacijo in 

mineralizacijo 
• spozna pretok energije ter kroženje snovi v 

gozdu in antropogenih ekosistemih (mesto, 
polje) 

 
 
 
 
 

Dijak: 
• prepozna dejavnike, ki omogočajo nastajanje 

tal 
• ugotovi geološki profil, nariše shemo profila, 

označi horizonte in razloži nastanek prsti 
• primerja sestavo tal v različnih ekosistemih in 

toplotnih pasovih 
• izmeri pH tal in ugotovi vplive matične 

kamnine nanj 
• ovrednoti različne prsti z vidika kmetijstva 
• pripravlja strokovne podlage o sestavi tal za 

potrebe prostorskega planiranja 
• vzorči tla za potrebe laboratorijskih analiz 
 
• poišče primere degradacije prsti 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• spozna primere degradacije in  erozije prsti 

 
 
 

• spozna osnovne značilnosti kmetijstva 
• spozna prednosti in pomanjkljivosti 

sonaravnega in industrijskega kmetijstva 
• ovrednoti vpliv človekove dejavnosti na 

kakovost prsti 
 
• spozna osnovne značilnosti gozdarstva 
 
 
• spozna značilnosti rabe prostora v rudarstvu 
• razloži vzroke in posledice izkoriščanja 

naravnih surovin  
• našteje kriterije za prostorsko planiranje 

 
 

• našteje cilje urejanja prostora za potrebe 
rekreacije in turizma 

 
 
 

• spozna cilje urejanja prostora in opredeli 
ekološki vidik planiranja 

• spozna osnovne pripomočke za urejanje 
prostora (karte) in uporabo geoinformacijskih 
sistemov 

• pojasni zgodovinski oris urbanizma in 
arhitekture 

• razlikuje značilne urbanistično arhitekturne 
značilnosti naselij in stavb 

• spozna morfologijo, sestavne elemente in 
funkcijo naselij 

 
• utemelji pomen naravnih in antropogenih 

danosti v urbanističnem planiranju 
• spozna osnove načrtovanja in loči osnovne 

oblike izrabe urbanega prostora: poslovno 
središče, stanovanjska območja, industrija, 
promet, komunala, zelene površine in 
rekreacija ter omrežja 

 
• spozna prometno omrežje in vlogo prometa v 

urbanističnem planiranju 

• s pomočjo geoinformacijski sistemov 
ugotavlja kakovost tal, poišče degradirana 
območja in erozijska območja 

 
• upošteva probleme depopulacije, 

deagrarizacije, degradacije in onesnaževanja 
v kmetijstvu 

 
• upošteva različne funkcije gozda: varovalno, 

proizvodno in posebno funkcijo 
 
• prepozna negativne učinke rudarjenja, 

infrastrukture in  industrije na okolje v regiji 
• zbira podatke in strokovne podlage za 

načrtovanje industrije, infrastrukture in 
sancijo učinkov rudarjenja 

 
• loči različne oblike rekreacije in turizma ter 

prepozna posledice v prostoru 
• predlaga preproste prostorske rešitve za 

potrebe rekreacije 
 
• loči različne kartografske podlage za 

načrtovanje in urejanje prostora 
• razume naselje kot element pokrajine in 

tipologijo naselij 
• razlikuje mestotvorne in mestoslužne funkcije 
• loči funkcijsko razmestitev naselij in obstoj 

gravitacijskih območij 
 
 
 
• zbira podatke in strokovne podlage ter 

sodeluje pri urbanističnem planiranju 
 
 
 
 
• izdeluje skice naselij z različnimi oblikami 

izrabe prostora za potrebe načrtovanja, 
vzdrževanja javnih površin, urejanja prometa 
in zimske službe 

• zbira podatke o vzdrževanju javnih površin, 
opremi za urejanje prometa, zelenih površin in 
izvajanju zimske službe 

• za potrebe vzdrževanja cest vrši popise in 
izvaja manjše meritve, pripravlja podatke iz 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• našteje vrste in opiše pomen zelenih površin v 

naselju 
• spozna opremo javnih površin in opremo za 

urejanje prometa 
• spozna redna in vzdrževalna dela na javnih 

površinah in našteje standarde za vzdrževalna 
dela 

• loči vrste mehanizacije in ve za katera dela se 
uporablja 

• razume pomen kvalitete javnih površin in 
njihovega vzdrževanja za  splošno in 
prometno varnost 

• našteje postopke zapore cest in drugih 
prometnih površin 

• spozna osnove načrtovanja in izvajanja 
zimske službe 

 
  

popisov in meritev za vnos v geoinformacijske 
sisteme 

• načrtuje dela pri vzdrževanju javnih površin 
manjšega obsega 

• vodi vzdrževalna dela na javnih površinah 
• vodi manjše delovne skupine pri izvajanju 

zimske službe 
• izvaja zaporo cest in drugih prometnih površin 

(zaradi vzdrževanja in drugih del na javnih 
površinah, v času različnih prireditev itd.) 
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