
PREDALPSKE POKRAJINE - značilnosti poselitve in nekaterePREDALPSKE POKRAJINE - značilnosti poselitve in nekatere
skupne družbenogeografske zančilnostiskupne družbenogeografske zančilnosti

V bližini Cerknega, približno 230 metrov nad Idrijco, leži naV bližini Cerknega, približno 230 metrov nad Idrijco, leži na
pobočju Šebrejske planote jama imenovana Divje babe.pobočju Šebrejske planote jama imenovana Divje babe.

Po kateri najdbi je jama najbolj znana?Po kateri najdbi je jama najbolj znana?
V katero zgodovinsko obdobje najdba sodi?V katero zgodovinsko obdobje najdba sodi?
Kaj lahko, na podlagi najdbe, sklepaš o poselitvi Kaj lahko, na podlagi najdbe, sklepaš o poselitvi 
predalspskih pokrajin?predalspskih pokrajin?
S pomočjo zemljevida (Atlas Slovenije) ali GIS zapisa čim boljS pomočjo zemljevida (Atlas Slovenije) ali GIS zapisa čim bolj
natančno določi lego jame. natančno določi lego jame. 

SDZ str. 103 - 106.
Zadnja vaja, ki jo rešuješ
je vaja št. 50 na starni 106. 



Skupne družbene značilnosti predalpskih pokrajinSkupne družbene značilnosti predalpskih pokrajin

Sredi njih se sekata kraka slovenskega prometnega križa.Sredi njih se sekata kraka slovenskega prometnega križa.

Predstavljao središčno regijoPredstavljao središčno regijo
SlovenijeSlovenije

Tukaj je zgoščen velik del prebivalstva in gospodarstvaTukaj je zgoščen velik del prebivalstva in gospodarstva
naše države.naše države.

Poleg izrazitih zgostitev prebivalstva nja dnu kotlin je zaPoleg izrazitih zgostitev prebivalstva nja dnu kotlin je za
hribovja značilno, da so poseljene predvsem doline. hribovja značilno, da so poseljene predvsem doline. 

Največja mesta so na dnu kotlin. Izjema so doline v katerihNajvečja mesta so na dnu kotlin. Izjema so doline v katerih
se je razvilo premogovništvo in rudarstvo. se je razvilo premogovništvo in rudarstvo. 

Značilne oblike poselitve so v tesni povezavi z reliefomZnačilne oblike poselitve so v tesni povezavi z reliefom
(samotne kmetije, zaselki in gručasta naselja). (samotne kmetije, zaselki in gručasta naselja). 

Pri kmetijstvu je živinoreja pomembnejša od poljedelstva.Pri kmetijstvu je živinoreja pomembnejša od poljedelstva.

V predalpskih pokrajinah je nekaj rud kovin, kateihV predalpskih pokrajinah je nekaj rud kovin, kateih
izkoriščanje je danes povsem zamrlo, drugačno usodo doživljaizkoriščanje je danes povsem zamrlo, drugačno usodo doživlja
premogovništvo. Pomembno vlogo ima pridobivanje nekovinpremogovništvo. Pomembno vlogo ima pridobivanje nekovin
(okrasni kamen v Hotavljah v Poljanski dolini ali pridobivanje(okrasni kamen v Hotavljah v Poljanski dolini ali pridobivanje
tonalita na Pohorju.  tonalita na Pohorju.  

Skozi Predalpske pokrajine se razteza velik del slovenskegaSkozi Predalpske pokrajine se razteza velik del slovenskega
industrijskega polmeseca.industrijskega polmeseca.

Turistično niso tako atraktivne kot Alpske, vendar je v njihTuristično niso tako atraktivne kot Alpske, vendar je v njih
nastalo nekaj pomembnih turističnih središč: Bled, Črni vrh,nastalo nekaj pomembnih turističnih središč: Bled, Črni vrh,
Stari vrh, Golte. Območja kmečkega turizma so ŠkofjeloškoStari vrh, Golte. Območja kmečkega turizma so Škofjeloško
hribovje Zgornja Savinjska dolina. Zdravilišča so v Laškemhribovje Zgornja Savinjska dolina. Zdravilišča so v Laškem
in Dobrni.  in Dobrni.  



ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJEZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

Kateri državi jeKateri državi je
pripadalo večinapripadalo večina
tega ozemlja medtega ozemlja med
svetovnimasvetovnima
vojnama?vojnama?

S pomočjo S pomočjo 
zemljevidazemljevida
ugotovi, kjeugotovi, kje
potekajo potekajo 
glavne cestneglavne cestne
povezave?povezave?

Glavna cestna povezava skozi Logatec, Idrijo, Tolmin protiGlavna cestna povezava skozi Logatec, Idrijo, Tolmin proti
Bovcu se imenuje Keltika.Bovcu se imenuje Keltika.

Poišči omenjene kraje na zemljevidu. Poišči omenjene kraje na zemljevidu. 

Ugotovi, katere reke pripadadajo črnomorskemu oz. jadranskemuUgotovi, katere reke pripadadajo črnomorskemu oz. jadranskemu
povodju?povodju?



Zahodno predalpsko hribovje - značilnosti reliefaZahodno predalpsko hribovje - značilnosti reliefa

Skoraj za vsa hribovja so značilne nadpovprečne strmine inSkoraj za vsa hribovja so značilne nadpovprečne strmine in
zelo ozke doline in grape.zelo ozke doline in grape.

Baška grapa, pogled iz Zakojce.Baška grapa, pogled iz Zakojce.

Poišči na zemljevidu in ugotovi, v katero območje ZahodnegaPoišči na zemljevidu in ugotovi, v katero območje Zahodnega
predalpskega hribovja pokrajina na fotografiji sodi.predalpskega hribovja pokrajina na fotografiji sodi.





S pomočjo besedila v učbeniku (str. 104, prvi odstavek)S pomočjo besedila v učbeniku (str. 104, prvi odstavek)
ugotovi značilnosti kamninske zgradbe in pojasni kako se tougotovi značilnosti kamninske zgradbe in pojasni kako se to
odraža v kmetijstvu.odraža v kmetijstvu.

Večje kraje (učb. str 104-105) poišči na zemljevidu.Večje kraje (učb. str 104-105) poišči na zemljevidu.

S pomočjo besedila v učbeniku in drugimi viri ugotovi, po čemS pomočjo besedila v učbeniku in drugimi viri ugotovi, po čem
so znani naslednji kraji: so znani naslednji kraji: 

TOLMINTOLMIN
IDRIJAIDRIJA
ZAKOJCAZAKOJCA
KOBARIDKOBARID
MOST NAMOST NA
SOČISOČI
CERKNOCERKNO
ŠKOFJA LOKAŠKOFJA LOKA
ŽIRIŽIRI
ŽELEZNIKI ŽELEZNIKI 
ŽIROVSKIŽIROVSKIOdgovore si shrani, ali fotgrafiraj, saj jih boš v kratkem moral oddati v

spletno učilnico. Počakaj na navodila.    



VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE - POSAVSKOVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE - POSAVSKO
HRIBOVJEHRIBOVJE

S pomočjo zemljevida ugotovi, kateri vodotokiS pomočjo zemljevida ugotovi, kateri vodotoki
tečejo na območju Posavskega hribovja.tečejo na območju Posavskega hribovja.

Primerjaj nadmorsko višino med Posavskim in ZahodnoPrimerjaj nadmorsko višino med Posavskim in Zahodno
predalpskim hribovjem.predalpskim hribovjem.



Kaj je GEOSS, poišči točko na zemljeviduKaj je GEOSS, poišči točko na zemljevidu
Slovenije. Slovenije. 

Katera arheološka najdba je prikazana Katera arheološka najdba je prikazana 
na spdnji sliki? na spdnji sliki? 
V katero prazgodovinsko obdobje sodi?V katero prazgodovinsko obdobje sodi?
Zakaj je smiselno, da jo omenjamo, ko Zakaj je smiselno, da jo omenjamo, ko 
govorimo o Vzhodnem predalpskem govorimo o Vzhodnem predalpskem 
hribovju.  hribovju.  



Pogled iz KumaPogled iz Kuma
proti?proti?

In proti kateri alpskiIn proti kateri alpski
verigi ?verigi ?



S pomočjo besedila v učbeniku (učb. str. 105) in skice,S pomočjo besedila v učbeniku (učb. str. 105) in skice,
ugotovi značilnosti poselitve Vzhodno predalpskega aliugotovi značilnosti poselitve Vzhodno predalpskega ali
Posavskega hribovja. Posavskega hribovja. 



S pomočjo besedila v učbeniku (str. 105) ugotovi značilnostiS pomočjo besedila v učbeniku (str. 105) ugotovi značilnosti
kaminske zgradbe.kaminske zgradbe.

Zakaj so terciarni sedimenti izrednega pomena?Zakaj so terciarni sedimenti izrednega pomena?

Kako bi opredelil območje, ki ga poznamo po imenu "ČrniKako bi opredelil območje, ki ga poznamo po imenu "Črni
revir"?  revir"?  

Od kod poimenovanje "Črni revir"?Od kod poimenovanje "Črni revir"?



Prometna lega Posavskega hribovja Prometna lega Posavskega hribovja 

NaNaNa katerem delu avtocestnega kraka se nahaja predorNa katerem delu avtocestnega kraka se nahaja predor
Trojane?Trojane?NaNa NaNa 

Železnica je speljana na dnu obeh glavnih dolin.Železnica je speljana na dnu obeh glavnih dolin.

Za kateri dolini in za katere železbiške povezave gre? Za kateri dolini in za katere železbiške povezave gre? 

Na zemljevidu poišči železniško križišče Zidani most.Na zemljevidu poišči železniško križišče Zidani most.







Steklarna HrastnikSteklarna Hrastnik

Jeklarna in železarna ŠtoreJeklarna in železarna Štore


