
ALPSKE POKRAJINE - poselitev, gospodarske ALPSKE POKRAJINE - poselitev, gospodarske 
                                     dejavnosti, varstvo                                      dejavnosti, varstvo 
                                     naravne in kulturne                                      naravne in kulturne 
                                     dediščine                                     dediščine

Najstarejši ostanki poselitve segajo v Najstarejši ostanki poselitve segajo v 
starejšo kameno dobo.starejšo kameno dobo.

V katerem gorovjuV katerem gorovju
našega alpskega našega alpskega 
leži gora Olševa? leži gora Olševa? 

UČBENIK STR. 95 - 100



ALPSKI SVET - poselitev je praviloma omejena ALPSKI SVET - poselitev je praviloma omejena 
                         le na doline in kotline                          le na doline in kotline 

Danes so alpske pokrajine v povprečju med najredkejeDanes so alpske pokrajine v povprečju med najredkeje
poseljenimi deli Slovenije.poseljenimi deli Slovenije.

Pri tem lahko opazimo precejšno dvojnost:Pri tem lahko opazimo precejšno dvojnost:
- mestna naselja na obrobju (npr. Jesenice, Tržič)- mestna naselja na obrobju (npr. Jesenice, Tržič)
  predstavljajo zgostitvena središča;  predstavljajo zgostitvena središča;
- prostranstva povsem neposeljenega sveta v - prostranstva povsem neposeljenega sveta v 
  visokogorju in na gozdnatih planotah;  visokogorju in na gozdnatih planotah;

Na zemljevidu poišči naslednja mestna naselja v alpskihNa zemljevidu poišči naslednja mestna naselja v alpskih
pokrajinah: Jesenice, Tržič, Tolmin, Črna na Koroškem,pokrajinah: Jesenice, Tržič, Tolmin, Črna na Koroškem,
Bovec, Kranjska gora, Kobarid, Bohinjska Bistrica, Mežica;  Bovec, Kranjska gora, Kobarid, Bohinjska Bistrica, Mežica;  

V dolinah prevladujejo gručasta naselja v višjih nadmorskihV dolinah prevladujejo gručasta naselja v višjih nadmorskih
višinah pa zaselki in samotne kmetije.višinah pa zaselki in samotne kmetije.



Za alpske pokrajine je značilna alpska hiša.Za alpske pokrajine je značilna alpska hiša.

Osnovne značilnosti gradnje boš spoznal s pomočjoOsnovne značilnosti gradnje boš spoznal s pomočjo
besedila v učbeniku na stani 49.besedila v učbeniku na stani 49.

Opazuj fotografijo in ugotavljaj, kako se je človek z gradnjoOpazuj fotografijo in ugotavljaj, kako se je človek z gradnjo
prilagajal naravnemu okolju. prilagajal naravnemu okolju. 



Kaj se dogaja s prebivalstvom v alpskih pokrajinah? Kaj se dogaja s prebivalstvom v alpskih pokrajinah? 

Kako se spreminja vloga podeželskih naselij (glede na njihovKako se spreminja vloga podeželskih naselij (glede na njihov
videz in funkcijo) v alpskih pokrajinah?videz in funkcijo) v alpskih pokrajinah?

GLEJ UČBENIK STR. 95 - 96. 



ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA IN GOZDARSTVAZNAČILNOSTI KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA



Najbolj tredicionalna kmetijska dejavnost jeNajbolj tredicionalna kmetijska dejavnost je
planinsko pašništvoplaninsko pašništvo

Pastirski stanovi na Veliki planiniPastirski stanovi na Veliki planini





GOSPODARSKE DEJAVNOSTI NA OSNOVIGOSPODARSKE DEJAVNOSTI NA OSNOVI
NARAVNIH VIROVNARAVNIH VIROV

Na osnovi manjšihNa osnovi manjših
a široko raztreseniha široko raztresenih
rudišč železove ruderudišč železove rude
so se v srednjem vekuso se v srednjem veku
pojavili zametki pojavili zametki 
fužinarstva. Ta dejavnostfužinarstva. Ta dejavnost
se je razmahnila v 16. se je razmahnila v 16. 
stoletju, do konca 19.stoletju, do konca 19.
stol. pa je po večini stol. pa je po večini 
zamrla. zamrla. 

V Kropi je še danes ohranjena kovaška tradicija.V Kropi je še danes ohranjena kovaška tradicija.



INDUSTRIJAINDUSTRIJA

Pomembnejši industrijski središči sta Jesenice in Tržič.Pomembnejši industrijski središči sta Jesenice in Tržič.



PROMETPROMET

Poišči, v besedilu omenjene prometne prelaze naPoišči, v besedilu omenjene prometne prelaze na
zemljevidu Slovenije.zemljevidu Slovenije.

Pojasni pomen karavanškega predora glede naPojasni pomen karavanškega predora glede na
evropske prometne tokove in povezavo Slovenije sevropske prometne tokove in povezavo Slovenije s
srednjo Evropo. srednjo Evropo. 



PRELAZ VRŠIČPRELAZ VRŠIČ



TURIZEM TURIZEM 

GORE KOT OBMOČJE REKRACIJE IN TURIZMAGORE KOT OBMOČJE REKRACIJE IN TURIZMA

Katera oblika turizma za izvajanje zahteva urejenoKatera oblika turizma za izvajanje zahteva urejeno
turistično infrastrukturo?turistično infrastrukturo?

Katere oblike turizma in rekreacije so vezane naKatere oblike turizma in rekreacije so vezane na
visokogorje in katere na doline?visokogorje in katere na doline?

Katera oblika turizma oz. rekreacije je najbolj množična?Katera oblika turizma oz. rekreacije je najbolj množična?

Zapiši 10 naravnogeografskih in 10 družbenogeografskihZapiši 10 naravnogeografskih in 10 družbenogeografskih
znamenitosti, ki jih obiskujejo turisti v alpskih pokrajinah. znamenitosti, ki jih obiskujejo turisti v alpskih pokrajinah. 





VAJE: 45, 46, 47


