
Navodilo za delo v 7. tednu

- Preberi si snov v učbeniku na str. 68-69 oz. 74-75 68-69 oz. 74-75

- Preberi si PPT predstavitev- Preberi si PPT predstavitev

- prepiši si v zvezek snov 3, 4,5 in 6 prosojnice- prepiši si v zvezek snov 3, 4,5 in 6 prosojnice



ONESNAŽEVANJE OKOLJA ONESNAŽEVANJE OKOLJA 
V V 

PREDALPSKIH POKRAJINAHPREDALPSKIH POKRAJINAH
U STR. 68-69 oz. 74-75U STR. 68-69 oz. 74-75

TE Trbovlje TE Trbovlje 



Obremenjenost/Degradiranost okolja Obremenjenost/Degradiranost okolja 
je v tem delu Slovenije velika, je v tem delu Slovenije velika, 

najbolj so prizadete doline in kotlinenajbolj so prizadete doline in kotline
ZAKAJ?ZAKAJ?

►Zaradi vetrovne zatišnosti in Zaradi vetrovne zatišnosti in 
temperaturnega obrata v hladni polovici letatemperaturnega obrata v hladni polovici leta

►zaradi koncentracije poselitve in zaradi koncentracije poselitve in 
gospodarskih dejavnostigospodarskih dejavnosti



Sestavine okolja, ki so najbolj Sestavine okolja, ki so najbolj 
prizadete so:prizadete so:

► ZRAKZRAK ► VODOVJE in PRSTVODOVJE in PRST

► ZRAK onesnažujejo: ZRAK onesnažujejo: 
- emisije iz emisije iz industrijeindustrije, , 
- emisije iz termoelektrarnemisije iz termoelektrarn  

(SO(SO²²)), , 
- emisije iz gospodinjstevemisije iz gospodinjstev  
(v zadnjih desetletjih so se (v zadnjih desetletjih so se 

emisije zmanjšale)    emisije zmanjšale)    
ZAKAJ?  ZAKAJ?  

- emisije iz - emisije iz prometaprometa (se  (se 
povečujejo)povečujejo)

► PODTALNICO, REKE IN PODTALNICO, REKE IN 
PRST onesnažujejo:PRST onesnažujejo:

- intenzivno kmetijstvointenzivno kmetijstvo,,
- emisije iz prometaemisije iz prometa  
- odplake iz industrije in odplake iz industrije in 

gospodinjstevgospodinjstev
  (brez čistilnih naprav)(brez čistilnih naprav)



Najbolj onesnažene pokrajine so: Najbolj onesnažene pokrajine so: 

► Velenjska kotlina - (TE Šoštanj, premogovnik Velenje, Gorenje-Velenjska kotlina - (TE Šoštanj, premogovnik Velenje, Gorenje-
ind.)ind.)

► Zasavje/Črni revir- (TE Trbovlje, cementarna, premogovniki)Zasavje/Črni revir- (TE Trbovlje, cementarna, premogovniki)
► Mežiška dolina/Dolina smrti (nekdanji rudnik svinca in cinka, tudi Mežiška dolina/Dolina smrti (nekdanji rudnik svinca in cinka, tudi 

po zaprtju ostaja degradirano območje)po zaprtju ostaja degradirano območje)
► Ljubljanska kotlina (koncentracija gospodarstva in poselitve)Ljubljanska kotlina (koncentracija gospodarstva in poselitve)
► Celjska kotlina (zastrupljenost tal s težkimi kovinami- Cinkarna Celjska kotlina (zastrupljenost tal s težkimi kovinami- Cinkarna 

Celje, koncentracija gospodarstva in poselitve)Celje, koncentracija gospodarstva in poselitve)



Šaleška dolina oz. Velenjska Šaleška dolina oz. Velenjska 
kotlinakotlina



Zasavje- pogled na TE Trbovlje, Zasavje- pogled na TE Trbovlje, 
dolino Savedolino Save
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