
Spletna ura GEO 2:
Rudarstvo in energetika

NAVODILA za DELO: 
v zvezek si napiši naslov RUDARSTVO in ENERGETIKA. Nato s 

pomočjo učbenika na str. 63 - 66 odgovori na vprašanja, ki sledijo v 
nadaljevanju. 

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek!



1. Naštej rudnike kovinskih rud, ki so v Sloveniji do konca 20. stoletja zamrli!
2. Katere nekovinske surovine pridobivamo v Sloveniji in čemu služijo?
3. Na katerem območju se je pridobivalo rjav premog?
4. Kje se največ uporablja velenjski lignit? 
5. Kaj se je črpalo v bližini Lendave? Kaj še črpajo?
6. Energijske vire delimo na Obrazloži oba pojma!
7. Kaj je končna energija?
8. Spodaj so navedeni različni viri energije. Z rdečo obkroži neobnovljive in z zeleno 

obnovljive vire energije!
NAFTA     PREMOG     LES     VODA     VETER     SONCE     ZEMELJSKI PLIN

a) Napiši nekaj osnovnih značilnosti obeh virov energije, pomagaš si lahko z naslednjimi 
opornimi točkami: zaloge, vpliv na okolje…



9. Slovenija ima zelo malo neobnovljivih virov, obnovljivih pa ne izkoriščamo dovolj.
Razmisli o najpomembnejših dejstvih o virih in porabe energije v Sloveniji ter dopolni 
miselni vzorec (nariši ga v zvezek):

SLOVENIJA

Vir: Verdev, H. (2011). 
Raziskujem Slovenijo 9, 
delovni zvezek za 
geografijo v 9. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: 
Založba Rokus Klett.



10. Velik del potrebne elektične energije proizvede Slovenija sama.
a) Nariši graf, ki bo prikazoval proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Pomagaš si

lahko s podatki v učbeniku na strani 65, ali pa novejše podatke poiščeš na www.stat.si. 
Ne pozabi na legendo.

b) Smiselno izpolni spodnjo preglednico.

c) Slovenija porabi preveč energije tudi zaradi ekološke neosveščenosti. Razmisli, na
kakšen način lahko tudi sami prispevamo k zmanjšanju porabe energije.

Vrsta elektrarne Koliko in kje Prednosti Slabosti

HIDROELEKTRARNE

ŠOŠTANJ, TRBOVLJE, 
BRESTANICA

ZA OKOLJE IN ZDRAVJE 
ČLOVEKA NEVARNI 
ODPADKI

http://www.stat.si/


Poleg tega se lahko še malo pozabavaš in Slovenijo še bolje spoznaš s 
pomočjo naslednje brezplačne strani: 
https://www.ucimse.com/razred9/naloge/znacilnosti-gospodarstva

Najprej seveda se moraš registrirati (če se še nisi):
- Klikni na zavihek REGISTRIRAJ SE
- Vpiši svoje podatke in na koncu odkljukaj STRINJAM SE s splošnimi

pogoji
- Nato moraš odpreti elektronsko pošto in potrditi prijavo
- Odpre se ti otok, na zgornjem delu zaslona moraš odkljukati

brezplažno uporabo strani in izbrati razred (9.)
- Odpre se ti OTOČJE za 9. razred, klikneš GEOGRAFIJA in nato

SLOVENIJA – ZNAČILNOSTI GOSPODARSTVA…ostala navodila ti da 
program, uživaj!

https://www.ucimse.com/razred9/naloge/znacilnosti-gospodarstva

