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  istega okolja, v katerem živimo. Spoznanja doma    

kažejo, da          

onesnaženje okolja. Bistveni problemi so ekološko o    



      aževanja okolja s strani 

          

           

 im manjši onesnaževalec narave, ter 

 

           

              

gospodinjstvih pozitivna, vendar pa možnosti za izb

            

            

 



 NE BESEDE: zeleno gospodinjstvo, okolje, onesnaževa







            

           

           





           

           

            

           

           



 

           

             

         











Diplomsko delo obravnava problematiko onesnaževanja   

  ji dejavnik onesnaževanja, vendar se 



gospodinjstva faktor, ki prispeva k onesnaževanju o

  

          

         

 uje dobro kakovost življenja vsakega 

posameznika in družbe kot celote kot tudi življenja

 

  im manjši vpliv na onesnaževanje okolja, da bomo la  





         

 

želimo, da bi bilo naše gospodinjstvo     

    

 e se želimo im bolj približali cilju – voditi zeleno gospodinjs 

pravim približati? Ker menim, da voditi popolnoma z

  

 

  

trenutno stanje onesnaženja Zemlje ter vlogo gospodinjstev pri tem. Predstavim možne 

rešitve, kako lahko dosežemo, da bo naše gospodinjs   







          

           

           

           

 

 e. Vendar, kot sem omenila že na za 

       onesnaževanja okolja in 

            

  

pomembno, da že mlajše otroke okoljsko vzgajamo. V 

            

   

     loveka in okolja. Že v 

 

             

               

           





             



 





 

2.1 Trenutno stanje onesnaženja v Sloveniji 

Onesnaženost okolja je zaskrbljujo        

  onesnaževanje okolja razširilo na vse celine, ocea 

                

             

            



            

kapitalizmom kot vodilno ideologijo je onesnaževanje okolja že dobilo pretresljive 

razsežnosti, brez temeljitih sprememb pa nas tako z 

              

 ino oblik življenja, kot ga poznamo. 

eprav našo državo velikokrat opisujemo kot raj na s     

pomeni, da pri nas ni onesnaževanja. Ravno v lanske 

          

     ila vidimo, da tudi pri nas zadeve glede onesnaženo

niso ravno rožnate. Najve  

kmetijstvo ter gospodinjstva, ki onesnažujejo zrak,

2.2 Onesnaženost zraka in globalno segrevanje 

 Onesnaženje zraka je posledica kemikalij, prašnih   

  ajo težave z zdravjem ljudi in drugih organizmov, p 

             

pomembnih za obstoj življenja na Zemlji. Leta 1985   zabeležili pojav ozonske 

luknje, ki je posledica onesnaženja zraka, njen obstoj pa ogroža tako življenje ljudi kot 

 





          

plini sicer zadržujejo toplotno sevanje Zemlje in s     

primerne za življenje na našem planetu, vendar pa v     

 

     

 

  



            

  FC) in žveplov heksafluorid (SF6), 

 

         

 

   



   
   

   

  


   
   



              



 

temperature je bil zabeležen v sredini 20. stoletja, katerega posledica je najbrž uporaba 

 

 ja pa sta tudi sežig fosilnih goriv in kr     



 

etudi danes prenehamo z onesnaževanjem s toplogredn

      

dolge življenjske dobe ogljikovega dioksida, ki se     





              

odraža v spremembi padavin in širjenju puš  

spremembe, izumiranje živalskih vrst ter zmanjšanje  



 


 

 

      j žveplovega dioksida (SO

    
  

   

benzena, težkih kovin v delcih PM    

živega srebra (Hg), žveplove in dušikove spojine te



 

 






       mu da meritve kažejo na 

            

 

   
      

      
. Posamezne študije kažejo, da je 

 ana onesnaženost z delci PM izražena v obolenju dihal, predvsem pri otrocih, k

živijo ob prometno bolj obremenjenih lokacijah (ast    

       

           

  
 



 

   e stanje onesnaženja zraka pri nas so predvsem izpu 

         

           



Izpusti žveplovega oksida (SO          

         

              

        



           

živine. (Poro 

                 

  

 





 


2.3 Onesnaženost vode 

 







     

            

uporabljajo v industriji in kmetijstvu ter onesnažu

ogroženi tudi vodni viri. U 

se odražajo na zdravju ljudi. V vodi lahko najdemo    

ostankov zdravil, azbesta, težkih kovin in mnogih drugih onesnaževalcev.  

  

 

      

            

zahtevami, nekatere celinske vode pa zaradi onesnaž





             

  

normativov, kar zadeva onesnaženje. Manjši vodovodi   

          

 





         

klora v vodovodnem omrežju niha. Klor kot zelo reak    

 inke. Ko se veže z organskimi snovmi v vodi, tvori 



  

 

           

 

 ji problem predstavlja okuženost pitne vode z bakte

, ki je indikator fekalnega onesnaženja, hkrati pa 

ljudi in živali, ki takšno vodo pijejo. V letu 2007    



 

        

         



  etrtka), Rinža, Meža (od       

            

             

     

            

            

    





           

      vnosi nevarnih snovi in preseženi 







2.4 Onesnaženost tal 

           

           

 utljiva na onesnaženje, zato jih moramo obravnavati    

Ljudje onesnažujemo tla tako, da v zemljo vnašamo r    

           

               

prehranjevalni verigi, odpadne odplake, živalske od    

              

    



škodljivi elementi so živo srebro, svinec, kadmij, nikelj in baker. Najbolj ogrožena 

 ja pa so v bližini rudnikov, tovarn, farm, obdelova    

 ja gosto naseljenih mest, kjer onesnaženost 



Onesnaženost tal mo no ogroža naravno vegetacijo in habitate najrazli 

živali. V rastlinah se lahko pojavi visok delež tok 

verigi lahko preidejo tudi v živali in 

          

vode), zbijanje, plazovi in onesnaženost s kemi       

  no onesnažena, vendar 

 ežene 

 ne vrednosti za posamezne kovine (kadmij, svinec, ž

S kovinami najbolj onesnažena podro ja pri nas so v Mežiški dolini (svinec, kadmij), 

      nec, kadmij), v Idriji (živo srebro, 

 

      ela ekološka sanacija tal v Mežiški dolini, predvse

           

           





zamenjavo onesnažene zemlje, preplastitev cest in j   

 

Mejne vrednosti onesnaženosti tal z ostanki fitofar  

  

 

Pomemben problem onesnaževanja tal pa so tudi divja 

ljudje odlagajo gospodinjske odpadke, odslužene gos

odpadke, ki lahko onesnažujejo tudi podtalnico in ogrožajo življenja ljudi in živali.  

       

 

 

       

           ati in izobraževati 

prebivalstvo. Akcija je doživela odli        

       

         

             

 a nevarnih odpadkov, da jih pristojne službe o   

           

 





  



2.5 Druge oblike onesnaženj 

Poleg oblik onesnaženj, ki jih najpogosteje omenjamo (onesnaženje zraka, vode 

in tal) pa obstajajo tudi druge vrste onesnaženja,     

         

onesnaženje, onesnaženje s hrupom, elektromagnetno onesnaženje in svetlobno 

onesnaženje.  

Radioaktivno onesnaženje       

            

produkciji energije in razvoju jedrskega orožja.  

Onesnaženje s hrupom       

           

 

stres, ki se odraža v psihi nih težavah (agresija, zmanjšana koncentracija, nih

razpoloženja), motnjah spanja ter v pove     

           

tudi na živali in po novejših raziskavah tudi na ra





            

            

hrupu, ki ima višjo raven od 55 dB, približno 30.000 prebivalcev, ki živijo v neposredni 

bližini cest, je izpostavljenih ravnem hrupa, ki pr

            

            

predvsem cestni in železniški promet. Cilji okoljsk     

nas so predvsem znižanje sedanje ravni okoljskega h  



  
 


 
 ajen hrup v hiši možne motnje spanja 
  





 


 







  


   
   

 



 




 

130–140 dB – strel možnarja iz 
neposredne bližine 




  



v njegovi bližnji ali daljni okolici povzro       

  loveka in živo naravo. (Arso, 19. 8. 2011) Viri ele

     ževanje oz. zviševanje napetosti v 

 nem omrežju), razdelilne transformatorske postaje (  

 nim omrežjem), radijski in televizijski oddajniki, 

brezži         





 

         

           



  in življenjskem 

  

% mejne vrednosti glede na Uredbo, izjeme so v bliž   

           

  

        

            



        

   nega omrežja, daljnovodi, kablovodi) pove 

tveganje za pojav levkemije in tumorjev na možganih    

         

     

            

          

            

          bližini šol in 



Svetlobno onesnaženje je sicer del elektromagnetnega onesnaženja. Obsega





            

     ega onesnaževanja je osvetlitev 

             



    itnih komponent škodljivosti svetlobnega onesnaževa  

             

Svetlobno onesnaženje ima negativen vpliv na ekosisteme in živali, ki na primer za 





svojo orientacijo uporabljajo položaj zvezd na no    

ritma z umetno svetlobo resno ogroža preživetje nekaterih živalskih vrst, kot so 

netopirji, morske želve, plankton in ptice. (Stušek, 2010) Poleg živali pa svetlobno 

onesnaženje moti tudi cirkadiani ritem tudi pri lju    krat izraža kot 

      

 

za svetlobno onesnaženje so nepravilno nameš       

     

            

svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 





3 VPLIV GOSPODINJSTEV NA ONESNAŽEVANJE 

          

              

               

   

             

  



ni življenjski slog sta tako predpogoj 

          





  

   

   

odstranila 99,9 % mikroorganizmov z vseh želenih po   

             

prekomerno uporabo ogrožamo svoje zdravje, saj z de   

 

   ji odpornosti. Poleg tega, da ogrožamo svoje zdravj    

  istili onesnažujemo tako vodo kot tudi prst. V 

  

             

             

  

  





  



      

      

   



    

 

    

    



    

   





     

   

  

   



    



    

    

    

  

    



   

 

     

    



   

   



    

    



   



   

  



   



    

odpadna embalaža z ostanki 



 

    

    

   

    

  



   

  



  



 





    

      iste. Predpražniki bodo zadržali umazanijo in 

           

   

(Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) 

 

           

   ne energije, hkrati pa premislimo tudi, ali želimo,   

  smetmi odvržemo. ali pa 

            



        

tržiš             

             

             

    

no embalažo  

   istila razjedajo kožo rok, dihala ter na   

    

     

 

          

           

            

  

  

              

 Zorko, Železnik, 1992) Zavedati 

se moramo, da so detergenti za pranje pri nižjih te 





 

            

  i detergenti bolj onesnažujejo okolje in jih teže d

            

 

           



             

      inek ožemanja, porabo vode in glasnost. Vse te 



ki jih aparatu priloži proizvajalec in hkrati jam 

           

           

            

            

             

     

vode in približno 1 uro delovnega       

kroži s pomo  

stroja. Temperaturo vode, ki jo bo vzdrževal pomiva 

 

našem tržiš          posodo za družino s 

tremi družinskimi    

                

     

 







Dandanes je cilj razvitih dežel predvsem skrb za zd

            

         asu stresnega in hitrega življenja se 

velikokrat ne poglabljamo v to, kaj kupimo in zauži



 Proizvajalci v želji po pove         

 ajo daljšo obstojnost živil, zmanjšujejo stroške pr   

 ajo sveže sestavine s kemi 

             



       ajo, da je živilo na cilju so  

svežega videza. Premalo pa se zavedamo tudi tveganja, ki ga prinašajo živila z drugih 

           

zdravniki pri nas težko prepoznajo, in so zato lahk

 Za varnost in kakovost živil na trgu so v prvi vrs   

rni na to, kaj kupujemo in uživamo. 

        

 ajo naravne vire v želji po  jem zaslužku. S tem ko potrošniki 

          

potrošniških želja bodo tudi proizvajalci hrane mor 

         in je pridelano živilo, ki ga 

 

 

 







  

     

           

           

uporabo oziroma zaužitjem temeljito operemo. Najve ji in najlepši sadeži na trgovskih 

  

gnojili. Njihova pridelava obremenjuje okolje, uživ     

slabo vpliva na naše zdravje. Velika plantažna prid

          

  

 

Gensko spremenjeni organizmi imajo ogromen tržni po   

    ne posledice uživanja gensko spremenjene hrane na 

ljudi in njihovo zdravje, saj obstaja možnost konta 

uživanja gensko spremenjene hrane. Raziskave kažejo

      (Združene države Amerike, 

        

križanja naravne vegetacije z gensko spremenjenimi     

enjeni soja, koruza, paradižnik in 

 

 evanje gensko spremenjenih živil. (Metcalfe, 1996) 



          

mesa. Zakonodaja EU o sledljivosti živilom nam kot  

 ena žival, katere meso kupujemo, vzrejena. Zavedati

masovna vzreja živali na farmah zelo obremenjujo a za okolje, saj živali izlo 

            

živinoreja je tako kot gojenje sadja in 

 asih žal vedno bolj usmerjena v velike dobi 





Po podatkih Organizacije združenih narodov za prehr  

           

            

10.000 glavami živine naj bi bilo ekvivalentno koli     

 

ki jih množi na živinoreja spuš   

da živinoreja ustvarja za 6 % ve 

 

   

živali ostajajo zdrave, hormoni pa povzro ajo, da živali hitreje rastejo in imajo ve 

              

krožnikih in povzro ajo težave z zdravjem, kot so sladkorna bolezen, ob 



   je veljalo, da so ribe zelo zdrave in jih lahko už  

  ribe velikokrat onesnažene s 

težkimi kovinami, ki se z uživanjem nalagajo v naše

prav tako kot živino hranijo z antibiotiki in hormo im hitreje rastejo. Kot sem že 



rastejo in hitreje pridobivajo na teži. (Lobnik- Zorko, Železnik, 1992) 



              

ekološke pridelave. Povpraševanje po takšnih živili      

 

 ite živali. 

 





4.3.1 INTEGRIRANA PRIDELAVA ŽIVIL 

Pri integrirani pridelavi živil gre po definiciji M  

        uravnoteženo uporabo 

        

 

 

          

         

        

          

           

            

         

          

         

         

 eni z uradnim državnim znakom za integrirano pridel

o, lahko s strani države pridobijo tudi 

 

Slika 4: Državni znak za integrirano predelavo (Vir

4.3.2 EKOLOŠKA PRIDELAVA ŽIVIL 

 Uvajanje ekološkega pridelovanja živil je odgovor 



 utje živali v sklopu ekološke živinoreje ter spodbu

 gospodarjenje v sožitju z naravo, 





pri ekološki pridelavi živil se prepletata in dopolnjujeta rastlinska pridelava živil in reja 

živali, in sicer tako, da upoštevamo naravno krožen    

         

 



          



 

  

živilih iz ekološke pridelave, tudi zato, ker takšn   



 Prav tako kot živila iz integrirane pridelave imajo tudi živila iz ekološke 

pridelave svojo državno (slika 5) in evropsko (slika 6) oznako, ki zagotavlja, da je živilo 



Slika 5: Državni znak za ekološko pridelavi (Vir: M









Kampanja »Kupujem slovensko« želi opozoriti potrošn 

prehrambnih izdelkov in živil. Kampanja opozarja na



           



 

 

            

 

         

zaposlovanja in ohranjanja slovenskega živilskega i   

tržiš  

Kampanja pod okriljem Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) in v 

sodelovanju s slovenskimi in kmetijskimi podjetji ž

na možnost izbire pred polico v trgovini in promovi

          

     ov. Živila in prehrambeni 

             

  

           







Živila, ki so vklju           

potrošniki na trgovskih policah še laže prepoznajo.





 



 e bi se pravilno hranili in gibali na svežem 



 

          krat s sežigom odpadkov. 

(Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) 

              

         





   

               

življenja in ne gospodarstva, dopuš        

etrtine energije uvaža; teko        

            

            



           

 





           



 

             















             

           

 

 

  

 im nižjo porabo energije. V hladilnike in zamrzoval

še toplih živil, ker se za znižanje temperature por

            

  

            

Zorko, Železnik, 1992) VT je oznaka, ki jo uporablj 

 ke beleži vsak 

    

beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega d     







   

  jo živega srebra, ali neonske 

  ne. Halogenske žarnice so drage, vendar zelo var 

(Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) Evropski parlament     

  ne žarnice z žarilno nitko. Od septembra 

 nih žarnic z mle nim steklom in vseh žarnic z 

   

vse žarnice z mo jo 75 W, septembra 2011 vse žarnice z mo 

  ne žarnice nad 10 W. Od leta 2016 pa bodo morale vse žarnice ustrezati 

            



             

           

           





  

            

 

            

  



V primeru, da imamo lastno hišo in smo brez možnost  

toplarno, pa moramo že ob sami gradnji pomisliti, k 

 

  

   rpalke znižajo stroške ogrevanja 

 





  

  

          

  

          



     

        

 

 

  

     rpalk. Najnižji strošek investicije predstavlja 

           

       rpalke upade ob znižanju zunanjih 

               

          

             

         

  

 

 

            

 

 e imamo, vendar pa je sama izvedba dražja zaradi 

           

            

              

 ajdražja. 







 

            









       

            

obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati »brezpl 

    



          

            



  

              

 

   

 

            







  

             

   

  

            

              

    

skoraj ne potrebujemo vzdrževanja. 

 


 


 







          

            

 

 

          

  

 











 





           

         

           

            



          

      bližno 55 % manj energije kot 

 približno 30 % manj energije kot 







        

          



Zloženka Zveze potrošnikov Slovenije, 2001) 

              

  

 

             

   





 
 
4. energijska roža [eko roža] 
5. poraba energije za pranje »bombaž – 60 °C« 
 
 
 
ožemalnega u 

9. maksimalna polnitev z bombažem 
10. poraba vode za program »bombaž 60 °« 

12. meritve med ožemanjem 









4.5.4 POMEN »EKO ROŽE« 

          Eko roža je evropski ekološki znak, ki po     

ekološke kriterije. Eko roža se podeljuje na podlag

  

naravnih virov in energije, zmanjševanja onesnaževanja zraka, vode in tal, zniževanja 

        

          

          



Slika 13: Eko roža (Vir: European Comission, 1.9.2011







     

  





   je masažne banje lahko 

držijo tudi do 500 litrov vode. Za izpiranje strani 

obnik - Zorko, Železnik, 1992) Za 

  

          

  

           imo hrane, vložkov in drugih 

odpadkov, ker s tem otežimo mehani   

nik - Zorko, Železnik, 1992) 

  

  



 

    a onesnažena voda, ubijejo vsako minuto 



             

zelenic lahko zbiramo deževnico, saj je brezpla 

 

 







  

  k, embalaž in drugih odpadnih snovi. Nekateri odpad   

     naravo onesnažujejo tudi gospodinjstva, zato se 

           



Embalaže skoraj vsakega izdelka, ki ga kupimo, so z  

  

   

    e. Papir odvržemo v poseben zabojnik ali pa ga nese 



            

dobrodošel dodatek h kompostu. Steklo odvržemo v sm

steklu. (Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) Takemu lo     

 

           

     

kot 500 let. Plastike ne zažigamo, saj s tem nastaj

               

(Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) 

 



               

 amo že doma in da se kasneje reciklirajo.  

 eno lahko zbiramo papir, steklo, embalažo, biološke  

 

          

 





   eno zbrane odpadke pravilno odložimo na ekološkem o  

 

               

 

eprav država že nekaj let priporo        

   

    

 bi lahko odložili vse. (Fefer, 2007) 

            

   



 evanje odpadkov je pomembno, da država oz. podjetja

  

 in razložen princip lo   

 

            

      



aževanju z odpadki tudi 

 

  ne embalaže. Poleg tega v prodajalnah odklonimo 

                

   e, ki so v povratni embalaži. Baterije, ki jih upor 





     

  

          





 

 

 





   
Embalaža Zabojnik z rumenim 


 
 


  in živil, 

 
  

 

Embalaže nevarnih snovi 

 
  


živila. 

 








 
kartonsko embalažo, 



embalaže teko 
 



živil pomazane ali 

kartonske embalaže, 


 



Steklenice živil in pija 
stekleno embalažo zdravil 

vloženih živil, drugo 
stekleno embalažo 











keramike, žarnic, 






 
 




 




  
 
 

  
vrtne odpadke, rože, plevel, 

 

 

 ih živali. 




 



 










   
  

 



 
 





 





 



 




 






 
 
 




 




 









 

 

  

           





    

      a življenje. Velikost komposta je 



           

 

Na dno kompostnika naložimo vsaj 15 cm visoko plast    

          

               

deževniki, v kompostnik, hkrati pa omogo a drenažo. Na osnovno plast nalagamo 

 

a naložimo plast šote, 





papirja, žagovine, listja ali slame. Ta plast vsebu       

       

            

            

. Ravno prav vlažen kompostnik 

               

 

              

 



              

  

          

   












          



  

           

 

            





 Na tržiš         

            





          

naše vožnje. V preteklosti je veljalo, da hibridni    

            

hko to trditev postavimo na laž, 





             



       



        

 i do 20 kW) in služi pri speljevanju vozila tako, d 

          

  

 

glede na potrebe vožnje od 

pomeni, da pri vožnji do 40 

    

mestno vožnjo, pri ve        



pomeni, da shranjuje presežke energije; 

 



   

 nega omrežja in se tako med vožnjo izognemo polnjen

akumulatorjev med vožnjo s pomo      

         





zmanjšali, saj se med vožnjo na      

prižiga in so zato izpusti CO2 ob 

           

 





 

težava, da so ti avtomobil v povpre ju 5000 EUR dražji do avtomobilov s standardnimi 

       posledica dražje tehnologije in 

         

 

            

          

 



Slika 14: Tesla Cars - model S in Roadster (prestižn





 



           

            

            

problematiko onesnaževanja okolja s kemikalijami in no embalažo, kako delujejo 

njihova gospodinjstva in ali so že kdaj slišali za 

           

 

 im manjši onesnaževalec narave, in jih s pomo 

      i in njenem onesnaževanju ter 

  



  anketirancev je že spoznala pojem zeleno gospodinj

   

   

           



           





   





              

 

  

            



             





        

           

 

             

 

       

               

anketiranimi so bili moški in ženske, stari od 16 d     

59 moških in 138 žensk.   

     

             

            

osto dostopna vsem, ki so jo želeli 

rešiti, oglaševana pa je bila preko verižne elektro    

omrežij, kot sta Facebook in Twitter. 









               

 bilo 59 moških in 138 žensk (tabela 




Število žensk 











    
    
    
    
    
    







Anketirance sem vprašala: »Ali ste že slišali za po

Med anketiranimi osebami je 68 (34,6 %) oseb že sli   









Anketirance sem tudi prosila, da razložijo pojem »z
razložili oziroma ozna 



          

  no energijo, uporaba deževnice v gospodinjstvu 





 



 

lno razložiti. Hipotezo H1, da ve 

          

 

            

odgovor, da pojem poznajo, znali pravilno razložiti



          

 ma razkužena in brez bakterij.« 

Vprašanje je imelo samo dva možna odgovora (»da« al

postavljeno namenoma, saj sem želela, da se anketir





 v kopalnici popolnoma razkužene (graf 

3). Gre za dokaj velik delež oseb, ki se strinjajo  

kopalnici popolnoma razkužene, zato menim, da bi pr   

   





razkužene in brez bakterij 

  

           

gospodinjstvu. Možnih je bilo ve    

    

     

  

















           

        

            

 



 




 

pridelava žit 40 17,6 
  



 



     

 



 

          

 

             

najbrž botruje tudi uvedba nove zakonodaje, ki dolo     



 





Rezultati ankete kažejo, da 84,3 % anketirancev lo  
hipoteza H3 ovržena. 





 

   


 

odvržemo na kompost 0 0 
odvržemo v koš za smeti 66 33,5 
    


 

odvržemo v straniš 


 

  






nesem jih v službo v izobraževalne namene (1 %); 





  

 

oddaja v zbirne centre ob priložnostih, ko se zbira

           



         

anketiranih oseb odpadna zdravila odvrže kar v koš  



               

tovrstne tematike v formalno izobraževanje. 





  

   

  

 

 ne školjke izredno agresivna in onesnažujejo naravo

  

 

  
   
      


 

      
     


 

    
prižiga in ugaša lu   


 

 

       

 ne energije zaradi nepotrebno prižganih lu 



 







 



  
  
  
  
  


Rezultati ankete kažejo na to, da anketiranci pozna

 jo na tržiš  

           

 nega omrežja.  

 nih naprav iz omrežja 





     



 













 







           

   

  nega omrežja, ve 

            





 

            

          



   
  
  
  
  
  

 





 Anketiranci so pri odgovoru »drugo« imeli možnost 



 



   

 

 

            

               





















  

  
  
  
  
   
  



 





           

 

  
  
  
  
   
  

 

 

 






 





  
  
  
   
  
 


 



 



  

   

             

  

 



 

 

 














Hipoteza H7 je OVRŽENA, saj je 124 anketirancev (63    

           

                





  

pa tisti, ki so za ta pojem že slišali, razumejo in znajo razložiti, kaj ta pojem pomeni. 

            

  

    

ne velja, da morajo biti razkužene in povsem brez b 



 

To najbrž pomeni, da ve  

ki vso umazanijo odpravijo »že z enim samim potegom

 

 

   

          

             

       

        o vodo, da odstranimo morebitne madeže. 

            

            

              

embalaže. 

   

porabi s pridelavo mesa. Podatke o tem najbrž izvedo iz medijev. Kot že omenjeno, 





             



               

   

             

              



   

 



             

           



             

  

          že s preprostim izra 

             

 ežave z oceno 

 

          

              

 

               

  

           

           







          ina anketirancev že pozna 



    nih aparatov iz omrežja, so se anketiranci 

 ne aparate iz omrežja, ker se 

  

le in zaradi same požarne varnosti. 

Druga polovica, ki aparatov iz omrežja ne izklaplja        



      nega omrežja, ponastavijo in je treba vsaki  



 







  
       tavim eno od možnih variant 
 

 

  




Šola: OŠ Primoža Trubarja Laško Modul: Bivanje in o

 na enota: Onesnaževanje in varovanje voda 

 



 
razume pomen varovanja vodnih virov pred onesnaženj

 
  
  
 pitna voda, onesnaževanje vode, vodni viri


 Zelena knjižica: Naš žejni planet
založba. 

  



                 
   jo odloži na 
   
           

         l/min) in naredila približne 
  
 







 


 

    





 



 



 









 
 



onesnaženih voda in 



 








razpredelnico približne 
 





 

onesnažujemo) 





 




 











  




 

  







morali npr. zložiti na 



 


 








 



 



 
 

 





 
 









 
  




 



 

 



 

odpadno embalažo). 


 











ONESNAŽEVANJE IN VAROVANJE VODA 

življenje na Zemlji. V naravi voda 

nenehno kroži.               

  



  

  ujemo in da je ne onesnažujemo. Pitna voda je prime  

prebivalstva in proizvodnjo živil, to pomeni, da mo   

  

          

  

 



 

   je masažne banje lahko držijo tudi do 500 litrov vo 

  

litrov. (Lobnik - Zorko, Železnik, 1992) Za pranje  

 

 

            

 emo hrane, vložkov in drugih odpadkov, 

ker s tem otežimo mehani   

ki za pranje porabijo manj vode. (Lobnik - Zorko, Ž

Vode pa ne onesnažujejo samo gospodinjstva, temve    

            

 

              

  





              

    a onesnažena voda, ubijejo vsako minuto 



             

zelenic se lahko zbira deževnica, saj je brezpla 

 



    
 

  na poraba vode Približno št. 1,5 l plastenk 
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 A ŽEJA LEDENIK 

  
  

  
  
  

  
   
  
  

  
 







          a je kakovost življenja zelo 



   

             

            

izogibamo, poleg tega pa težimo k lo 

             

  

            

 ini primerov tega ne držijo, oziroma so mnenja, da 

          

  

   

      

                

 užijo tudi gospodinjstva. Veliko 

         



lažo in rjavi za organske odpadke). 

  



   

 

 

     

              

 





   

           

             

 

  

  

predstavo bi morali že otrokom v nižjih razredih os

      

k, ki držijo 1,5 litra vode oziroma 22 

 

 

               

            

         



 

    

 

         

           

 

 

   

            

              

  

  

doživijo neposredno sami. Za takšen na in dela bi bilo seveda treba izobraževati tudi 

            

 



           

             





              

 

   

      



 

 



           

vložiti v promocijo in izobraževanje ljudi ter tudi      

 













  Elektromagnetna sevanja in radar: kako živeti z nji 







 









 

založba.  

 

Zelena knjižica: Naš žejni planet. Murska Sobota: Pomurska založba. 











    











            

spremljanje kakovosti vode za življenje morskih školjk in morskih polžev v letu 2008: 

  

   inom življenja tudi 



       

 





          



 



Zloženka »Nakup var 

Zloženka »OZNA     























     



       





     







      

 



 















 

       





             











 

 

          


















        
        
             
 

Spol: M   Ž                                  Staros

 
             
pojasnilo obkroženega odgovora bodo podana dodatna 

1. Ali ste že slišali za pojem »zeleno gospodinjstv



 e ste že slišali za ta pojem, ga, prosim, s svojimi
obrazložite. 



  ma razkužene in 




  enje tal v svojem gospodinjstvu uporabljate (možnih 
 
 
 

   
    

 
a) pridelavo žit 



 







 
a) odvržemo jih na kompost 
b) odvržemo v jih koš za smeti 

 
d) odvržemo jih v straniš 



  
 no onesnažujejo naravo 
 
 



 
 
 
d) doma imamo sistem, ki sam prižiga in ugaša lu 

 




 


  
 

  
 
 



 

 



   
   ke) – že uporabljene, ki jih shranjujemo doma 
 
c) že uporabljene papirnate vre 






  
  


 



 
 nega omrežja? 












