
Pozdravljeni! 

 

Danes utrjujemo in preverjamo znanje. To lahko naredite s pomočjo e-

učbenika, kjer rešujte naloge od strani 194 do 203 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2649/index.html 

 

Lahko pa rešujete vaje tudi na tej strani 

https://interaktivne-vaje.si/geografija/slovenija/slovenija.html 

 

Zabavno utrjevanje in preverjanje vam želim! 

Prilagam vam še rešitve vaj v SDZ: PREVERITE REŠITVE, DOPOLNITE, 

POPRAVITE! 

Str. 67, Preverjanje predznanja 
1. Alpske pokrajine: _Julijske Alpe, Planica, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe; 

predstavlja jih klimogram št.: 1 _____ .        
2. Predalpske pokrajine: _ Ljubljanska kotlina, Škofjeloško hribovje, Posavsko 

hrobovje,  Idrijsko-Cerkljansko hribovje hribovje, Pohorje; predstavlja jih klimogram 
št.: 2 ____ .           

3. Dinarskokraške pokrajine: _ Postojnsko polje,  Cerkniško polje, Ribniško polje, 
Brkini, Postojnsko polje, Nanos; predstavlja jih klimogram št.: 3 _____ .        

4. Obsredozemske pokrajine: _Koprska brda, Koprska brda, Kras; predstavlja jih 
klimogram št.: 4 _____ .         

5. Obpanonske pokrajine: _ Goričko, Ptujsko polje, Mursko polje, Haloze ; predstavlja 
jih klimogram št.: 5 _____ .       

 
Str. 75, 1. vaja 
a) Od zgoraj navzdol: 
2400, neporaščen pas 
2200, pas gorskega travja 
2000, pas ruševja, 
1700, pas iglastega gozda 
 
b) Mrzle zima, hladna poletja. Velika letna količina padavin. Povprečna letna 
temperatura je nizka. Veliko padavin je v obliki snega. Sušne dobe ni …  
 
Str. 76, 2. vaja 
Padavine v jesenskem času in padavine ter taljenje snega in ledu v pozno 
spomladanskem času.  
 
Str. 76, 3. vaja 
a) Ker imata reki velik padec. 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2649/index.html
https://interaktivne-vaje.si/geografija/slovenija/slovenija.html


b) Ker je kolebanje vode v strugi v goratih območjih preveliko. – Ker imata v Alpah 
hudourniško naravo. – Tu pa se pretoki bolj umirjeni tudi po zaslugi pritokov., ob 
tem pa je tu gradnja jezov in akumulacijskih jezer bolj sprejemljiva. 

 
Str. 80, 1. Vaja 
a) 

  
b) 
1- Sava 
2- Drava  
3- Savinja 
4- Idrijca 
L- Ljubljana 
K- Kamnik 
V- Velenje 
SG- Slovenj Gradec 
ŠL- Škofja Loka 
T- Trbovlje 
C- Celje 
 
Str. 81, 2. vaja 
a) … Julijske Alpe, Trnovski gozd in Banjšice, na jugu na Dinarskokraške pokrajine 
… 
b) Vzhodno Predalpsko hribovje na severu meji na Celjsko kotlino in Menino, na 

vzhodu na Krško kotlino in Kozjansko, na zahodu na Ljubljansko kotlino in na jugu 
na Dinarskokraške pokrajine … 

c) Severovzhodno Predalpsko hribovje na severu meji na Avstrijo, na vzhodu na 
Obpanonske pokrajine, na zahodu na Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, na 
jugu na Cejsko kotlino … 

č) Ljubljanska kotlina meji na severu na Alpske pokrajine, na vzhodu na Vzhodno 
Predalpsko hribovje, na zahodu na Zahodno Predalpsko hribovje in na jugu na 
Dinarskokraške pokrajine … 

 
Str. 82, 3. vaja 
a) Temperatura razlika letne temperature je za o, 7 ºC v prid Ljubljane. Ljubljana 

prejme več padavin. Ljubljana ima višek padavin septembra, oktobra in novembra, 
Celje pa v poletju in jeseni.  



b) Celje je bolj oddaljeno od morja, ki je vir toplote in vlage. – Celje leži vzhodneje in 
do njega se zračne mase že bolj odcedijo kot do Ljubljane. – Celje je bližje 
»celini«, Panonski nižini in ima izrazitejše celinske podnebne značilnosti … 

 
Str. 83, 4. vaja 
Leva fotografija prikazuje primernejše območje za poselitev: prikazuje kotlino 
(ravnino, uravnano ozemlje …), na levi se vidi reka, ki je vir vode za namakanje, tudi 
za pitje ... 
Desna fotografija  prikazuje hribovito območje, ki je za poselitev manj primerno: ni 
ravnega ozemlja za ceste, naselja …  
 
5. vaja 

Naselje  Gospodarska dejavnost Dejavnik razvoja 

Idrija kovinska, strojna 
elektrotehnična in 
elektronska industrija 
 

stara rudniška in ind. 
dejavnost, tradicija – rudnik 
živega srebra- zahteve trga, 
preusmeritev … 

Velenje termoelektrarna 
 

bližnja nahajališča premoga 

Ravne na Koroškem 
 

kovinska in strojna 
industrija 
 

stara rudniška in ind. 
dejavnost, tradicija … 

Trbovlje 
 

kovinska in strojna 
industrija 
 

nekoč energija (danes 
zaprta termoelektrarna) … 

Ljubljana 
 

tekstilna, avtomobilska, 
kovinska, strojna 
elektrotehnična in 
elektronska industrija 
 

Bližina trga, tradicija, 
delovna sila … 

 
Str. 86, 2. vaja 
Levo od zgoraj navzdol: 
Banjšice 
Nanos 
Hrušica 
Planinsko polje 
Loško polje 
 
V sredini od zgoraj navzdol: 
Javornik 
Cerkniško polje 
Mala gora 
Ribniško-Kočevsko polje (tudi podolje) 
Kočevski rog 
 
Desno: 
Gorjanci 
Bela krajina 
 



Str. 87, 2. vaja 

 
 
Str. 8, 3. vaja 

Kraško polje Ponikalnica Naselje 

Ribniško polje Ribnica Ribnica 

Cerkniško polje Stržen Cerknica 

Planinsko polje Unec Planina 

Kočevsko polje Rinža Kočevje 

Loško polje Obrh Stari trg pri Ložu 

 
Str. 89, 4. vaja 
 

 
 

           


