
Naloga, ki si jo dobil danes je za oceno. Oddati jo boš moral v 

spletno učilnico do 22.5. 2020, zagovarjal pa jo boš, če bo to 

potrebno 25. 5. 2020, torej ko se zopet srečamo v šoli. 
 

Izhodišče problema: Kot veš je starostna sestava prebivalstva Slovenije sila neugodna. 

trenutno imamo celo negativni naravni prirastek. Veš pa tudi, da je gostota poselitve ne 

enakomerna. Obstajajo območja zgoščanja prebivalstva, imamo pa tudi območja redčenja 

Prebivalstva, tam je tudi starostna struktura prebivalstva še bolj neugodna. Na omenjena 

pojava lahko vplivajo tako naravnogeografski kot družbeno geografski dejavniki.  

 

Tvoja naloga bo, da boš pojav raziskal na primeru dveh občin in sicer občine Komenda in 

občine Kostel, ki ima izrazito neugodno starostno sestavo prebivalstva. Iščeš, torej značilnosti 

in pojave, ki vplivajo na starostno sestavo in gostoto poselitve.   

 

 

 

Občina z ugodno starostno                                                        Občina z neugodno starostno 

sestavo prebivalstva.                                                                  starostno sestavo prebivalstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoje ugotovitve zapisuj v tabelo.   

 

Najprej boš raziskal razmere v vsaki občini posebej nato pa boš pojasnil, zakaj prihaja do 

razlik.  

 

Pri svojem delu boš uporabljal spodnje povezave  
   

http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4  

                                                                                                           V občini izbiraš različne  sloje 

  

                                                                                                          

http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4


Povezava GEOPEDIJA – s pomočjo te povezave boš lahko določil geografski položaj občine 

glede na Slovenijo in osnovne naravnogeografske značilnosti, kot so relief in naravno rastje 

 

Povečuj in zmanjšuj merilo zemljevida, tako da dobiš občutek lege občine glede na Slovenijo in njeno 

reliefno izoblikovanost, ter druge dejavnike, ki vplivajo na poselitev in s tem starostno sestavo 

prebivalstva.    

                                                                                                                          Uporabi še gumba na desni. 

 

 

 

 

https://www.stat.si/obcine  

Na tej povezavi izbereš najprej regijo, v kateri leži občina, tu se nahajajo podatki o velikosti, gostoti 

poselitve  in starostni sestavi prebivalstva in še … 

Uporabi tudi druge priložene povezave 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaLilFUtKcifjjOkjiN-p9A 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index.html 

https://www.kostel.si/page/  

https://www.burger.si/Kostel/Seznam.htm   

 

Občina: KOSTEL 

 

Geografski položaj občine: 
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Naravno geografske značilnosti Družbeno geografske značilnosti 
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Občina KOMENDA 

 

Geografski položaj občine: 
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Naravno geografske značilnosti Družbeno geografske značilnosti 
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TVOJ KOMENTAR: _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  
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Točkovnik in ocenjevalni pragovi 

 

Pravočasno oddana naloga: 10 točk 

Pravilno, v spletni učilnici, oddana naloga: 2 /ODDAŠ   V 8. POGLAVJU  

Skupaj je možnih 30 točk. 

 

Ocenjevalni pragovi: 

 

14 – 18 točk – zadostno, 19 – 24 – dobro, 25 – 27-  prav dobro, 28 – 30 – odlično. 

 

V spletni učilnici bo odprt FORUM – Ocenjevalna naloga, tam lahko postavljaš vprašanja, v 

primeru, da ti kaj ni jasno. 


