
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
GEOTEHNIK 

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: UPORABA PRIDOBIVALNIH  IN TRANSPORTNIH SISTEMOV ZA 
POVRŠINO  
 
2. Usmerjevalni cilji:  

 
Dijak: 
• načrtuje preproste tehnološke postopke za uporabo pridobivalnih in transportnih naprav na 

površini, 
• razume in uporablja tehnične načrte in sheme, 
• razume svojo vlogo v procesu pridobivanja in transporta nakopnine na površini, 
• upravlja s pridobivalnimi in transportnimi stroji in napravami, 
• pozna osnove vzdrževanja pridobivalnih in transportnih sistemov za površino, 
• prepozna nevarnosti na delovnem mestu, 
• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, 
• povezuje znanja različnih področij in jih aplicira v proces pridobivanja in transporta nakopnine 

in materiala na površinskih kopih, 
• načrtuje uporabo pridobivalnih in transportnih sistemov na površini, 
• razvija spretnosti za praktično delo s pridobivalnimi in transportnimi stroji na površini, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
• razvija sporazumevanje in komuniciranje v delovni skupini. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence:  
 

• izvajanje tehnoloških procesov pri pridobivanju  na površini 
• izvajanje tehnoloških procesov pri transportu  na površini 
• uporabljanje strojev pri pridobivanju na površini 
• uporabljanje strojev pri transportu na površini 
• upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu 

 
4. Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna splošne pojme v strojništvu, 
• nauči se risati preproste hidravlične sheme, 
• razume tehnične načrte, 
• razume tehnološke načrte, 
• loči pogonske in delovne stroje, 
• razume in pozna osnove hidravlike, 
• loči vrste strojev za površinsko 

pridobivanje, 
• pozna vrste in glavne sestavne dele bagrov, 

Dijak: 
• uporablja strojniško terminologijo, 
• riše preproste hidravlične sheme, 
• uporablja tehnične načrte, 
• uporablja tehnološke načrte, 
• uskladi tehnološke postopke in 

postroje,  
• uskladi posamezne sklope strojev in 

naprav,  
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Informativni cilji Formativni cilji 
• pozna vrste in glavne sestavne dele 

skreperjev, 
• pozna vrste in glavne sestavne dele 

buldožerjev in nakladalcev, 
• loči naprave za kontinuiran in 

diskontinuiran transport, 
• pozna kamionski transport, 
• zna izračunati kapaciteto transporterjev, 
• zna izračunati kapaciteto bagrov in 

skreperjev, 
• pozna vrste in sestavne dele vrtalnih naprav, 
• pozna nevarnosti vplivov strojev in naprav 

na okolico, 
• predvidi načine varovanja okolice pred 

vplivi strojev in naprav, 
• pozna nevarnosti goriv in maziv. 
 

• loči prednosti in slabosti različnih vrst 
pridobivalnih strojev na površinskih 
kopih, 

• je previden pri delu s stroji in 
napravami, 

• pozna vpliv stroja na podlago, 
• pozna konstrukcijske razlike različnih 

strojev in  naprav, 
• izračuna kapaciteto verižnega in gumi 

transporterja, 
• izračuna kapaciteto bagrov in 

skreperjev, 
• uporablja stroje in naprave za 

predelavo sekundarnih surovin, 
• primerja in analizira kapacitete 

različnih transportnih in pridobivalnih 
naprav, 

• ugotavlja prednosti in slabosti 
posameznih strojev in naprav na 
površinskih kopih, 

• izvaja vrtalna dela na površini, 
• varuje okolico pred vplivi strojev, s 

katerimi dela, 
• obvlada skladiščenje goriv in maziv. 

 
 

 


