
Dragi učenec/učenka! 
Začenjamo 5. teden pouka na daljavo.  
Če se še nisi oglasil, mi svoje izkušnje in pripombe ter morebitna vprašanja v zvezi z 
GEOGRAFIJO napiši  na zlatka.adamic@guest.arnes.si  
 
Upam, da si vse odgovore na vprašanja, katera smo doslej obravnavali, sproti beležiš 
v zvezek. 
Če še nisi, mi prosim pošlji po e-pošti odgovor na vprašanje št. 8 pri temi Promet in 
odgovor na 8. vprašanje pri temi Turizem (obe vprašanji se nanašata na zelo 
aktualne razmere, na vpliv koronavirusa na gospodarstvo). 
Če še nisi, pošlji tudi odgovor na 7. vprašanje (seznam turističnih zanimivosti) ter 
turistični prospekt (če si se odločil za dodatno nalogo). 
 
V zvezi z današnjo snovjo Varstvo okolja, pa pošlji odgovor na 6. in 7. vprašanje! 
(Lahko vse odgovore na zahtevana vprašanja zbereš in pošlješ kot 1 dokument!) 
Tako bom lahko tudi jaz spremljala tvoje delo. 
 
Danes  bomo obravnavali novo temo Varstvo okolja. 
Za delo nujno potrebuješ učbenik za GEO str. 81-85 ter zvezek v katerega boš 
zabeležil odgovore na spodnja vprašanja. Uporabi pa tudi zemljevid Slovenije in 
tematski zemljevid Slovenija - okolje v Atlasu! (novi A/18) 
Ko boš do konca  rešil UL pa preveri svoje odgovore na povezavi PREVERJANJE! 

 

UČNI LIST:  VARSTVO OKOLJA 
Dopolni manjkajoče pojme! 

Uporabi U/81-85! 

 

1. Varstvo okolja zajema varovanje zraka, vodovja, tal, ravnanje z odpadki in 

varovanje živalskih in rastlinskih vrst. 

2. Kaj pomeni pojem EMISIJA? 

3. Onesnaženost zraka se pojavlja predvsem v ____________________ in 

___________________ . Po osamosvojitvi Slovenije se je stanje izboljšalo 

zardi upadanja _____________________ proizvodnje, uporabe čistejših 

energetskih virov (npr. plin namesto premoga, obnovljivi viri energije) ter 

uvajanja _________ . 

4. Do onesnaženja voda prihaja zaradi ______________  in  ____________ 

odplak ter _______________________. 

Pomembna je uporaba čistilnih naprav ter zmanjšanje uporabe ___________  

v kmetijstvu. 

5. Ravnanje z odpadki ( industrijskimi in komunalnimi ) je še vedno velik 

problem. Potreben je organiziran odvoz  in  odlagališča  odpadkov, ki morajo 

biti ustrezno opremljena ter usposobljena za ______________________ . 

6. Kako je z varovanjem naravnega okolja v Grosuplju in okolici? Razmisli in 

zapiši svoje mnenje! 
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7. Razmisli in zapiši odgovor, kakšen je vpliv trenutne situacije povezane s 

koronavirusom na naše okolje! 

 

8. Pojasni pojme in navedi primere: (pomagaj si z U/84-85 in z zemljevidom 

Slovenije!) 

 

a) Narodni park: ____________________________________________ 

 

    ________________________________________________________ 

 

b) Regijski in krajinski park: __________________________________ 

 

    ________________________________________________________ 

     

c) Naravni rezervat: __________________________________________ 

 

     ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


