
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
NARAVOVARSTVENI TEHNIK 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: PREDELAVANJE ORGANSKIH ODPADKOV IN VZDRŽEVANJE 

BIOLOŠKIH IN RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV 
 
2. Usmerjevalni cilji 
 
Dijak bo zmožen: 
- povezuje teoretična in praktična znanja 
- razvija sposobnost samostojnega učenja 
- razvija inovativno in kritično mišljenje 
- ravna strokovno in poklicno odgovorno 
- komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami 
- spozna povezavo med načeli in cilji trajnostnega razvoja in kroženjem snovi 
- uporabiti naravoslovna znanja pri ravnanju s kompostnim materialom  
- razvija čut odgovornosti do trajnostnega gospodarjenja z vodami in okoljem 
- pozna pomen bioloških agensov pri čiščenju voda  
- se zaveda pomena sprotnega vzdrževanja bioloških in rastlinski čistilnih naprav za 

nemoten potek bioloških procesov 
- pozna pomen redne kontrole kvalitete vode in urejenosti okolja rastlinske oz. biološke  

čistilne naprave 
- razvija spretnost uporabe različnih delovnih strojev 
- skrbi za varno delo, upošteva predpise, navodila in uporablja osebna zaščitna sredstva 
- varuje zdravje in okolje 
 
3. Vsebinski sklopi 

1. Predelovanje organskih odpadkov 
2. Upravljanje in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih  

     naprav 
 
1. Vsebinski sklop: PREDELAVANJE ORGANSKIH ODPADKOV 
 
Poklicne kompetence: 
 
- vzpostavlja sistem delovanja in nadzira delovanje kompostarne 
- upravlja in vzdržuje stroje za kompostiranje 
- vzdržuje okolico kompostarne 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
NARAVOVARSTVENI TEHNIK 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
- utemelji uporabo različnih orodij in 

naprav v okviru strokovnega 
področja dela 

- razloči lastnosti posameznih 
organskih materialov za 
kompostiranje ter pogoje za njihovo 
medsebojno mešanje  

- razloži postopek pripravne 
kompostnega kupa  

- navede  oblike kompostnega kupa 
- opiše proces kompostiranja 
- pojasni značilnosti kvalitetnega 

komposta  
- utemelji različne načine 

zagotavljanja kakovosti kompostov  
- utemelji uporabo različnih 

mikrobioloških in drugih dodatkov 
za učinkovitejše kompostiranje ter 
njihove osnovne pogoje delovanja 

- pojasni najpogostejše težave, ki se 
pojavljajo v procesu kompostiranja 

- utemelji način odpravljanja nastalih 
težav 

- predvidi proces in postopek kompostiranja 
- načrtuje uporabo orodij in naprav  
- nabavlja vhodne materiale za kompost, 

dodatke, ki jih dodaja pri kompostiranju 
inbalažo  

- ovrednoti količino, kakovost in druge 
potrebne lastnosti materialov za 
kompostiranje 

- meša različne materiale med seboj  
- oblikuje kompostni kup 
- izbere mikrobiološke in druge dodatke  
- vizualno pregleduje proces kompostiranja  
- zagotavlja in kontrolira vlažnost in toploto 

kompostnega kupa  
- prezračuje kompostni kup in spremlja 

delovanje mikroorganizmov  
- polni kompost  v ustrezno embalažo 
- sodeluje s strokovnjaki pri odpravljanju 

napak v procesu kompostiranja 

- primerja in opiše stroje, ki se 
uporabljajo pri procesu 
kompostiranja  

- pojasni osnove njihovega delovanja 
- razloži pravila varnega dela s stroji 

- upravlja s stroji v procesu kompostiranja 
- redno pregleduje, čisti in vzdržuje delovno 

opremo, stroje, naprave in orodja 
- opravlja nastavitve in manjša popravila 

strojev, naprav in orodij 
- pozna postopke vzdrževanja opreme 

in procesa kompostiranja 
- pojasni uporabo opreme in naprav za 

vzdrževanje sistemov in okolja 
kompostiranja 

- skrbi za urejenost kompostarne  
- skrbi za nemoteno delovanje kompostarne  
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2. Vsebinski sklop: UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE BIOLOŠKIH IN 
RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV 
 
Poklicne kompetence: 
- vzpostavlja sistem in nadzira delovanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave 
- upravlja s stroji za vzdrževanje biološke oz. rastlinske čistilne naprave 
- vzdržuje okolico in sistem biološke oz. rastlinske čistilne naprave 
- sodeluje pri nadzoru, delovanju in  obnavljanju sistema biološke oz. rastlinske čistilne 

naprave 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
- našteje posamezne načine in 

postopke čiščenja odpadnih voda 
in jih zna razčleniti ter opisati 

- utemelji uporabo različnih orodij 
in naprav v okviru strokovnega 
področja dela  

- analizira delovanje biološke in 
rastlinske čistilne naprave 

- navede onesnaževala, ki 
obremenjujejo okolje 

- utemelji značilnosti primarnega, 
sekundarnega in terciarnega 
čiščenje odpadnih voda 

- primerja med seboj mehanske in 
biološke čistilne naprave 

- utemelji pomen biološke oz. 
rastlinske čistilne naprave 

- pozna močvirske rastline 
primerne za rastlinsko čistilno 
napravo  

- ugotovi prednosti rastlinskih 
čistilnih naprav 

- navede predpise in odredbe s 
področja varovanja voda in tal  

- načrtuje postopek vzdrževanja biološke čistilne 
naprave za zagotavljanje procesa čiščenja 
odpadnih voda 

- načrtuje ustrezno uporabe orodij in naprav  
- ovrednotiti količino in kakovost biološko 

očiščene  vode 
- nadzoruje celotne biološke oz. rastlinske čistilne 

naprave  
- nadzira dotok odpadnih voda v sistem čistilne 

naprave 
- pregleduje površinske odtočne kanale oz. 

žlebove  
- spremlja pretočnost iztočnega kanala 
- zasadi sistem rastlinske čistilne naprave po 

potrebi  
- zagotavlja standarde kakovosti čistosti vode 

skladno z zakonskimi  predpisi in navodili 
- zagotavlja ponovno vključitev odpadnih voda v 

proces krožnega toka vode 
 

- pojasni osnove delovanja strojev 
in naprav 

- razčleni navodila za vzdrževanje 
opreme, orodij, strojev in naprav 
za biološko čiščenje odpadnih 
voda 

- utemelji pravila varnega dela s 
stroji 

- upravlja s stroji v procesu delovanja biološke 
oz. rastlinske čistilne naprave 

- redno pregleduje, čisti in vzdržuje delovno 
opremo, stroje, naprave in orodja 

- opravlja nastavitve in manjša popravila strojev, 
naprav in orodij 

- razloži postopke vzdrževanja 
opreme in procesov v čistilni 
napravi 

- skrbi za urejenost objekta čistilne naprave 
- skrbi za nemoteno delovanje čistilne naprave 
- kontrolira pretočnost odpadnih voda v sistemu 
- vzdržuje in čisti površinske dovodne kanale 
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- pojasni uporabo opreme in naprav 
za vzdrževanje sistemov oz. 
okolice bioloških čistilnih naprav 

- vzdržuje in z zrakom čisti drenažne odtočne 
cevi na dnu čistilnih bazenov 

- kosi rastlinje biološke čistilne naprave in 
kompostira košenine  

- sodeluje pri jemanju vzorcev vode 
- opiše najpogostejše težave, ki se 

pojavljajo v sistemu biološke 
oziroma rastlinske čistilne 
naprave 

- utemelji način odpravljanja 
nastalih težav 

- sodeluje pri nadzoru delovanja in odpravljanju 
napak v sistemu biološke in rastlinske čistilne 
naprave 

- upošteva tehnična navodila za uporabo, 
vzdrževanje in popravilo naprav 

- sodeluje pri obnavljanju sistema biološke in 
rastlinske čistilne naprave 
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