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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: PROMETNA GEOGRAFIJA 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• interpretira in uporablja informacije, ki jih dobi s pomočjo branja različnih 

podatkov iz zemljevidov in drugih kartografskih pripomočkov, 
• spozna, da se pokrajina spreminja in kako se spreminja zaradi specifične človekove 

dejavnosti, 
• ob opazovanju slikovnega materiala ugotovi oblike in pomen zavarovanih območij, 
• imenuje in na zemljevidu pokaže geografske enote posameznih območij (doma in 

tujina), 
• razvija sposobnost ugotavljanja pogojev transporta, 
• z uporabo Geografskega informacijskega sistema načrtuje potovanja, 
• ob izbranih primerih navede bistvene značilnosti in posebnosti geografskih enot in 

ugotovi v katerih značilnostih se razlikujejo med seboj, 
• ob tematski karti ugotovi prostorsko razporeditev gospodarskih panog ter najti 

vzroke zanjo, 
• razloži sodobne družbeno-geografske procese v Sloveniji in tujini, 
• prepozna položaj specifične dejavnosti v gospodarstvu Slovenije in tujine in oceni 

možnosti za njen nadaljnji razvoj, 
• oblikuje geografski oris sosednjih in drugih držav (glavno mesto, gospodarska 

usmerjenost ipd.) in 
• navede in opiše primere sodelovanja in povezovanja Slovenije z drugimi državami. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• pozna osnove geografskih značilnosti reliefa, 
• pozna vpliv vremenskih pojavov na promet, 
• pozna in uporablja kartografijo, 
• pozna gospodarsko-politične značilnosti Slovenije in tujine. 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Pozna osnove geografskih značilnosti reliefa 
 
• pozna geografske značilnosti reliefa, 
• pozna geografske skupine okolij, 
• zna opredeliti reliefne značilnosti. 

Dijak: 
 
 
 
• našteje in opiše reliefne značilnosti, 
• opredeli reliefne skupine posameznih krajev 

Pozna vpliv vremenskih pojavov na promet. 
 
• pozna vremenske parametre, 
• zna brati vremenske karte. 

 
 
• definira prevozne pogoje. 

Pozna in uporablja kartografijo. 
 
• pozna prometno omrežje, 
• pozna kartografijo., 
• poznati GIS-a (Geografski Informacijski 

Sistem) in uporabljati in načrtovati pot s 
pomočjo navigacijskega sistema, 
 

 
 
• opredeli omrežje povezav  kopenskega 

prometa, 
• uporabi podatke kartografije za izvajanje 

transporta, 
•  načrtuje pot s pomočjo navigacijskega 

sistema, 
•  
• izdela načrt poti, 
• prebere topografske znake. 

Pozna gospodarsko-politične značilnosti 
Slovenije in tujine 
 
• pozna gospodarsko – politične 

značilnosti okolij, 
• prepozna vplive na prometni razvoj 

okolij. 

 
 
 
• opredeli družbeno ekonomske dejavnike, 
• opredeli družbeno politične dejavnike. 
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