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LJUBLJANSKA KOTLINA - lega, nastanek, značilnostiLJUBLJANSKA KOTLINA - lega, nastanek, značilnosti
                                           površja, kamninska zgradba                                           površja, kamninska zgradba

S pomočjo zemljevida Slovenije opiši lego Ljubljanske kotline. S pomočjo zemljevida Slovenije opiši lego Ljubljanske kotline. 

Ljubljanska kotlina je naša največja kotlina, nastala z grezanjemLjubljanska kotlina je naša največja kotlina, nastala z grezanjem
(tektonska udorina) v terciarju. V času ledenih so jo okoliške(tektonska udorina) v terciarju. V času ledenih so jo okoliške
reke na debelo zapolnile s prodom in peskom, ponekod pa tudi zreke na debelo zapolnile s prodom in peskom, ponekod pa tudi z
glino in ilovico. V času medledenih dob pa so v te nanoseglino in ilovico. V času medledenih dob pa so v te nanose
vrezovale globoke struge, kar je pripeljalo do oblikovanjavrezovale globoke struge, kar je pripeljalo do oblikovanja
značilnih rečnih teras.značilnih rečnih teras.

Odlaganje gradiva ob vsaki naslednji Odlaganje gradiva ob vsaki naslednji 
ledeni dobi ni več doseglo višine ledeni dobi ni več doseglo višine 
prejšnjega nanosa.prejšnjega nanosa.

Rečne terase so značilne za zgornji del Ljubljanske kotline. Rečne terase so značilne za zgornji del Ljubljanske kotline. 

Ljubljanska kotlina je največja sklenjena ravnina v Soveniji.Ljubljanska kotlina je največja sklenjena ravnina v Soveniji.

Nepogreznjeni deli se nad ravnino dvigujejo kot osamelciNepogreznjeni deli se nad ravnino dvigujejo kot osamelci
(Šmarna gora, Rašica, Grmada).(Šmarna gora, Rašica, Grmada).



KONGLOMERAT - starejši prodnati nanosi so sprejeti KONGLOMERAT - starejši prodnati nanosi so sprejeti 
                                                              

Prodnati nanosi ob Prodnati nanosi ob 
avtocesti pri Naklemavtocesti pri Naklem
v bližini Kranja.  v bližini Kranja.  

Oceni debelino nanosov.Oceni debelino nanosov.

Ovrednoti nanose prodaOvrednoti nanose proda
v gospodarskem smislu.v gospodarskem smislu.



LJUBLJANSKA KOTLINA - podnebne značilnosti, LJUBLJANSKA KOTLINA - podnebne značilnosti, 
                                           rastje in rečna mreža                                           rastje in rečna mreža
Ker je kotlina ugreznjena sredi višjih gora in hribovij, se v njejKer je kotlina ugreznjena sredi višjih gora in hribovij, se v njej
pojavlja izraziti temperaturni obrat. V hladni polovici leta jepojavlja izraziti temperaturni obrat. V hladni polovici leta je
tako v večjem delu kotline pogosto megla.tako v večjem delu kotline pogosto megla.

Gozd pokriva trejino površja, kar je več kot v drugih ravnihGozd pokriva trejino površja, kar je več kot v drugih ravnih
predelih Slovenije.predelih Slovenije.

Glavna reka je Sava, nastala s sotočjem Save Bohinjke in SaveGlavna reka je Sava, nastala s sotočjem Save Bohinjke in Save
Dolinke. Njeni levi pritoki so Tržiška Bistrica, Kokra in KamniškaDolinke. Njeni levi pritoki so Tržiška Bistrica, Kokra in Kamniška
Bistrica, desni pa Sora in Ljubljanica. Bistrica, desni pa Sora in Ljubljanica. Reke so precejReke so precej
onesnažene, ravno tako je ogrožena podtalnica, še posebej medonesnažene, ravno tako je ogrožena podtalnica, še posebej med
Kranjem in Ljubljano. Kranjem in Ljubljano.   

Poišči omenjene vodotoke na zemljevidu Slovenije. Poišči omenjene vodotoke na zemljevidu Slovenije. 

Ovrednoti zaloge podtalnice.Ovrednoti zaloge podtalnice.



LJUBLJANSKA KOTLINA - značilnosti poselitve, gospodarstvoLJUBLJANSKA KOTLINA - značilnosti poselitve, gospodarstvo
in prometna legain prometna lega

S 400 preb/km in trinajstimi mestnimi naselji je to območjeS 400 preb/km in trinajstimi mestnimi naselji je to območje
največje zgostitve prebivalstva v državi.  največje zgostitve prebivalstva v državi.  

Nikjer drugod v Sloveniji se število prebivalcev po 2. svetovniNikjer drugod v Sloveniji se število prebivalcev po 2. svetovni
vojni ni povečevalo tako hitro kot v Ljubljanski kotlini.vojni ni povečevalo tako hitro kot v Ljubljanski kotlini.

Na zemljevidu poišči mestna naselja in ugotovi njihovo lego.Na zemljevidu poišči mestna naselja in ugotovi njihovo lego.

Podeželska naselja v bližini mest so močno urbanizirana.Podeželska naselja v bližini mest so močno urbanizirana.

KMETIJSTVO - KMETIJSTVO - pretežno ravno površje in rodovitne prsti napretežno ravno površje in rodovitne prsti na
rečnih nanosih nudijo dobre pogoje za poljedelstvo in živinorejo. rečnih nanosih nudijo dobre pogoje za poljedelstvo in živinorejo.   

INDUSTRIJA - INDUSTRIJA - Kotlina se je industrializirala že pred 2. svetovnoKotlina se je industrializirala že pred 2. svetovno
vojno, danes je tovojno, danes je to  najbolj industrializirano območje v Sloveniji. Ponajbolj industrializirano območje v Sloveniji. Po
osamosvojitvi na pomenu pridobivajo predvsem osamosvojitvi na pomenu pridobivajo predvsem storitvenestoritvene
dejavnostidejavnosti, medtem ko je industrija s prehodom na tržno, medtem ko je industrija s prehodom na tržno
gospodarstvo izgubila na pomenu saj se je predvsem tekstilna ingospodarstvo izgubila na pomenu saj se je predvsem tekstilna in
čevljarska industrija znašla v hudi krizi.čevljarska industrija znašla v hudi krizi.

PROMETNA LEGA - PROMETNA LEGA - Ljubljanska kotlina je najbolj središčni delLjubljanska kotlina je najbolj središčni del
Slovenije in ima od nekdaj izjemno prometno vlogo. Po njej so žeSlovenije in ima od nekdaj izjemno prometno vlogo. Po njej so že
v antiki vodile rimske ceste, v sodobnem času pa se tukajv antiki vodile rimske ceste, v sodobnem času pa se tukaj
križata najpmembnejše prometne smeri v naši državi. To sta? križata najpmembnejše prometne smeri v naši državi. To sta? 



LJUBLJANSKA KOTLINA - delitevLJUBLJANSKA KOTLINA - delitev

S pomočjo besedila v učbeniku na straneh 109 in 110
si izpiši glavne znčilnosti posameznih enot kotline.



LJUBLJANA - mestne četrti LJUBLJANA - mestne četrti 

ŠiškaŠiška KosezeKoseze

pod gradompod gradomMaximarket in NLBMaximarket in NLB

Oglej si fotografije in ugotovi značilnosti različnih delov mestaOglej si fotografije in ugotovi značilnosti različnih delov mesta
(con ali četrti).  (con ali četrti).  

Bodi pozoren na čas nastanka, torej starost in funkcijo oziroma vlogo, ki jo imajo
posamezna prikazana območja Ljubljane.



Še dve arheološki najdbi iz Ljubljanske kotline.Še dve arheološki najdbi iz Ljubljanske kotline.
Postavi ju v prostor in čas.Postavi ju v prostor in čas.



CELJSKA KOTLINACELJSKA KOTLINA

Lega - Lega - s treh strani jo obdajajo Predalpske pokrajine, le protis treh strani jo obdajajo Predalpske pokrajine, le proti
vzhodu je odprta proti obpanonskim terciarnim gričevjem. Odvzhodu je odprta proti obpanonskim terciarnim gričevjem. Od
tam sega vanjo tam sega vanjo panonski podnebni vplivpanonski podnebni vpliv, ki se kaže v delni , ki se kaže v delni 
razširjenosti vinogradov. razširjenosti vinogradov. Celjsko kotlino zato včasih prištevajoCeljsko kotlino zato včasih prištevajo
kk Obpanonskim pokrajinam.   Obpanonskim pokrajinam.  

Značilnosti površjaZnačilnosti površja - južni del je prodnata ravnina, severni del pa - južni del je prodnata ravnina, severni del pa
je gričevnat. je gričevnat. 

Ravninski del Celjske kotlineRavninski del Celjske kotline
(levo) in Ložniško gričevje(levo) in Ložniško gričevje
(desno).(desno).



CELJSKA KOTLINA - najbolj znana posebnost Celjske kotlineCELJSKA KOTLINA - najbolj znana posebnost Celjske kotline
                                  je usmeritev v hmeljarstvo, katerega                                   je usmeritev v hmeljarstvo, katerega 
                                  središče je v Žalcu                                   središče je v Žalcu 



CELJSKA KOTLINA - Celje je po velikosti in gospodarski CELJSKA KOTLINA - Celje je po velikosti in gospodarski 
                                   moči tretje mesto v državi                                   moči tretje mesto v državi

Mesto je nastalo ob sotočju Savinje in Voglajne. Kot rimskaMesto je nastalo ob sotočju Savinje in Voglajne. Kot rimska
Celea je bilo znano že v antični dobi, v srednjem veku pa jeCelea je bilo znano že v antični dobi, v srednjem veku pa je
bilo sedež celjskih grofov. Danes je pomembno gospodarsko,bilo sedež celjskih grofov. Danes je pomembno gospodarsko,
trgovsko, kulturno, zdravstveno in izobraževalno središče zatrgovsko, kulturno, zdravstveno in izobraževalno središče za
širšo okolico. širšo okolico. 

Zaradi dolgotrajnega močnega onesnaževanja (kemičnaZaradi dolgotrajnega močnega onesnaževanja (kemična
industrija, Cinkarna Celje) je območje Celja med okoljsko najboljindustrija, Cinkarna Celje) je območje Celja med okoljsko najbolj
prizadetimi območji v Sloveniji.prizadetimi območji v Sloveniji.



Arheološko najdišče v bližini Celja postavi vArheološko najdišče v bližini Celja postavi v
prostor in čas.prostor in čas.

Pojasni povezavo medPojasni povezavo med
grbom Celjskih grofovgrbom Celjskih grofov
in grbom Slovenije.in grbom Slovenije.


