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NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE

1. Uvod v geografijo Slovenije
Slovenija leži ob 46. poldnevniku (vzporedniku), zato povečini sodi v zmerno hladni (topli) toplotni pas.
Posebnost naše države je v tem, da se na relativno zelo velikem (majhnem) koščku Evrope srečamo z izrazito raz-
nolikostjo (�) in prehodnostjo (�) površja. Pri nas se stikajo različne sredozemske (evropske) naravne enote, kot
so Alpe, Panonska kotlina, Dinarsko gorstvo in Sredozemska kotlina. Zaradi netipičnosti ne govorimo o panonskih,
ampak o predpanonskih (obpanonskih) pokrajinah, ravno tako pa ne o sredozemskih, ampak o obsredozemskih
(�) pokrajinah. Slovenija leži na stiku štirih (�) jezikovnih skupin, pri čemer največji del našega ozemlja meji na
germansko (slovansko) jezikovno skupino. V rimski dobi je ozemlje današnje Slovenije pripadalo državi s sedežem
v Srednji ( Južni) Evropi, po prvi svetovni vojni do osamosvojitve pa državi s sedežem v Jugovzhodni (�) Evropi.
Slovenija je glede indeksa človekovega razvoja in BDP na prebivalca pred vsemi drugimi postsocialističnimi (�)
državami. 

2. Razlike v kamninski sestavi
a) sedimentne kamnine
b) v kvartarju
c) sedimentne kamnine
č) v mezozoiku
d) v terciarju
e) na kamninah na desni sliki
f) kamnine na desni sliki
g) kamnine na desni sliki

3. Reliefni tipi glede na nastanek
Slika levo zgoraj 
Reliefni tip: obalni 
Dejavnosti: kopališki turizem, izletniški turizem

Slika desno zgoraj 
Reliefni tip: ledeniški 
Dejavnosti: planinski turizem 

Slika levo spodaj 
Reliefni tip: kraški 
Dejavnosti: gozdarstvo

Slika desno spodaj 
Reliefni tip: rečni 
Dejavnosti: živinoreja, poljedelstvo

4. Višinska pasovitost površja
a) v majhnih nadmorskih višinah
b) pasova od 0–99 m in od 100–199 m
c) v obpanonskih pokrajinah
č) Pasu 0–99 m je tako malo zato, ker ima Slovenija zelo kratek obalni pas. Da bi bilo tega pasu več, nam v

Sloveniji manjka daljše obale z nizkim zaledjem. 

5. Reliefne oblike
a) planoto
b) gričevje
c) hribovje
č) gorovje
d) v alpskih pokrajinah
e) v predalpskih pokrajinah
f) v obpanonskih pokrajinah
g) v dinarskokraških pokrajinah
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6. Razporeditev prebivalstva glede na ekspozicijo
a) v južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih lega
b) v severovzhodni legi
c) v osnovi podobna
č) v manjši meri

*7. Trajanje sončnega obsevanja 
a) kraj A
b) kraja B in C
c) kraj C
č) kraj B
d) kraj B
e) kraj C
f) kraj A

8. Območja temperaturnega obrata
a) prod in pesek
b) Ni neposredne povezave. Oboje ima skupno le to, da je vezano na kotline in ravnine.

9. Primerjava temperatur na Kredarici, v Portorožu in Murski Soboti
a) Najvišje temperature čez vse leto so v Portorožu, najnižje pa na Kredarici.
b) Največje takšne razlike so v Murski Soboti. Glavni razlog je v tem, da ima ta kraj najbolj celinsko podnebje, kar

pomeni, da se tla in posledično zrak podnevi oz. poleti najbolj izrazito segrevajo, ponoči oz. pozimi pa najbolj
izrazito ohladijo. 

c) na Kredarici
č) v Murski Soboti
d) na Kredarici

*10. Primerjava temperatur na Kredarici in v Ratečah
a) večja nadmorska višina
b) v Ratečah
c) Glavni razlog za to je dolinska lega Rateč, saj zato v tem kraju pozimi nastopa temperaturni obrat, ki ga na

Kredarici ni. (Zato so temperature v Ratečah večkrat nižje kot na višje ležeči Kredarici.) 

11. Razporeditev rastlinstva na planini Ovčarija
a) Na obrobju globeli uspevajo macesni, nekoliko bolj proti središču ruševje, v samem središču globeli pa trava. 
b) Razlog za takšno razporeditev rastlinstva je temperaturni obrat, ki nastopa v tej kraški globeli. Zato je tudi raz-

poreditev rastlinstva inverzna. 

12. Padavine v gorskem podnebju
a) Žaga
b) lega na zahodu Slovenije ob največji orografski oviri
c) Žaga ima submediteranski, Šmartno pa subkontinentalni režim. Prvi ima višek jeseni, drugi pa poleti.

*13. Padavine v Ratečah, Seči in Murski Soboti
a) kraj A
b) kraj C
c) za subkontinentalni režim
č) kraja A in B
d) za submediteranski režim
e) kraj B
f) kraj C
g) kraj kraj A

14. Povprečno mesečno število dni s sneženjem 
a) kraj C
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b) kraj A
c) kraj B
č) kraj A
d) kraj C
e) kraj B

*15. Klimogrami petih krajev iz treh podnebnih tipov 
a) Murska Sobota, Portorož, Uršlja gora, Kočevje, Rateče

16. Prsti iz različnih delov Slovenije
a) rjava pokarbonatna prst
b) gozdovi
c) šotna prst
č) vlagoljubne rastline
d) evtrična rjava prst
e) bolj primerna
e) bolj primerna

17. Razširjenost nekaterih drevesnih vrst
a) za submediteransko podnebje
b) na dnu kotlin in nižin
c) v alpskih pokrajinah
č) v alpskih pokrajinah

18. Bioklimatski višinski pasovi
leva slika: višji gorski pas desna slika: termalni pas
leva slika: dna kotlin, dolin in kraških globeli desna slika: alpski pas
leva slika: nižji gorski pas desna slika: subalpski pas

19. Gozd kot regulator kroženja vode
a) več kot 10 krat
b) drugega dne
c) tretjega dne ob 18. uri
č) opolnoči med drugim in tretjim dnem
d) več kot dvakrat večji

20. Spreminjanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 %

*Opomba: V izdaji delovnega zvezka iz leta 2008 so listavci in iglavci na grafu zamenjani. 

a) iglavci
b) naraščanje
c) ne
č) leta 1993 približno 2 : 1, leta 2004 približno 3 : 2

21. Gostota rečnega omrežja
a) Največji delež zavzema Posavje, najmanjšega pa Pokolpje.
b) Največjo gostoto ima Podravje, najmanjšo pa Pokolpje.
c) Pokolpje ima tako nizko gostoto zato, ker ga sestavlja kraško površje, na drugi strani pa so v Podravju nepre-

pustne ali slabo prepustne kamnine. 

*22. Rečni režimi
a) snežno-dežni, savinja
b) snežni, Drava
c) dežno-snežni, Ljubljanica
č) dežni, Reka
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23. Jezera glede na nastanek
zgoraj: kraško presihajoče jezero, ugrezninsko jezero
spodaj: ledeniško jezero, visokogorsko kraško jezero

24. Tekoče vode, mokrišča in morje
Odgovori št. 1, 4, 7, 8 in 9.

*25. Spremembe podnebja v Trstu in Ljubljani
a) v Ljubljani
b) pozimi in poleti
c) poleti
č) jeseni
d) Povečala se je v Trstu, zmanjšala pa v Ljubljani.
e) jeseni
f) V obdobju 1988–2002 jeseni, v obdobju 1961–1990 pa poleti.
g) Ljubljana je začela dobivati značilnosti submediteranskega podnebja. 

SODOBNI DRUŽBENOGEOGRAFSKI PROCESI IN PROBLEMI
26. Gostota prebivalstva
a) Ker gre za visoko gozdnato dinarsko planoto (Kočevski rog).
b) Ker gre za visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp. 
c) Ker gre za obalni pas z luko Koper, ki je naše okno v svet in eno od gospodarsko nabolj dinamičnih območij.
č) Ker gre za povsem robno gričevje(Goričko), daleč stran od gospodarskih žarišč, poleg tega pa tudi naravne

danosti niso najbolj ugodne za kmetijske dejavnosti.
d) Gostota se bo v prihodnje najbolj zmanjševala na območju Č, to je na robnem gričevju, ki je že itak redko

poseljeno. Mladi tu nimajo perspektiv, zato se bodo še naprej odseljevali. Na območjih A in Č, ki so brez pose-
litve, se gostota ne more (več) zmanjševati, na območju C ob obali pa bo kvečjemu še naraščala, saj gre za
eno najbolj atraktivnih območij v državi. 

27. Celotna rodnost
a) na sredini lestvice
b) Češka, Švica, Ciper, Litva, Estonija, Luksemburg
c) Francija

28. Indeks starosti
a) A
b) Ker gre za povsem robno območje z manj ugodnimi naravnimi razmerami (Goričko). 
c) Ker ger za prometno slabo dostopno hribovsko območje (Baška grapa).
č) Ker se na območje C v okolici Ljubljane seli nlajše in mobilnejše prebivalstvo, z onmočja Č, to je mestnega

središča, pa se prebivalstvo odseljuje. 

29. Zdomci in izseljenci
a) 3, 5, 1, 4

30. Priseljeno prebivalstvo iz drugih delov nekdanje Jugoslavije
a) iz BiH
b) Kosovo
c) iz Črne gore
č) v Srbiji
d) Hrvaška
e) v Črni gori in na Kosovu
f) iz BiH in Kosova
g) slabša gospodarska razvitost teh držav in utečene smeri migracijskih tokov 
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31. Narodna in verska sestava prebivalstva
DA
NE Tri pomembnejše avtohtone manjšine v Sloveniji so Madžari, Italijani in Romi. 
NE Italijani ob obali živijo v tipičnem urbaniziranem okolju. 
DA
DA
NE Pravoslavne veroizpovedi so predvsem Srbi, Črnogorci in Makedonci. 

32. Slovenci v zamejstvu
* Opomba: V prvi izdaji iz leta 2008 je prazna črta ob besedi Madžarska odveč. 

Italija Madžarska Avstrija

Beneška Slovenija Slovensko Porabje Koroški Slovenci

Kanalska dolina Monošter Rož, Podjuna, Zilja

33. Starostna sestava slovenskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem
a) skupno prebivalstvo
b) ne
c) Pri obojih se je ta delež še rahlo povečal.
č) Pri skupnem prebivalstviu se je ta delež zmanjšal, pri koroških Slovencih pa je ostal skoraj enak. 

34. Izobrazbena sestava
a) v osrednji Sloveniji
b) v vzhodni Sloveniji
c) Ker je območje A okolica prestolnice z mladim in mobilnim prebivalstvom, območje B pa je robno, redko posel-

jeno in gospodarsko zaostalo območje. 

35. Podeželska naselja
zaselek, obcestno naselje
gručasto naselje, samotna kmetija

36. Mesta
1  obmestje 
2  staro mestno jedro
3  stanovanjska soseska 
4  industrijska cona

a) v srednjem veku
b) v šestdesetih letih 20. stoletja
c) slika 1, ki prikazuje obmestje
č) slika 2, ki prikazuje staro mestno jedro 

37. Izobrazbena sestava kmečkih gospodarjev
a) zmanjšalo
b) podvojil se je
c) Delež je bil 0,9 %. Od leta 2000 se ni bistveno spremenil.

38. Spreminjanje zemljiških kategorij in rabe tal
a) gozdovi
b) Zmanjšal se je za dvakrat.
c) Zmanjšal se je za več kot dvakrat. 
č) nerodovitno

ogozdovanje, ozelenjevanje
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39. Kmetijska gospodarstva glede na velikost kmetijskih zemljišč v uporabi
a) kmetijska gospodarstva v velikostnih razredih 1,00 ha in manj, 10,01–20,00 ha ter 20,01 ha in več
b) kmetijska gospodarstva v velikostnih razredih 1,01–3,00 ha, 3,01–5,00 ha in 5,01–10,00 ha. 
c) Delež obojih se je povečal. 

40. Kmetijska gospodarstva po površini vseh zemljišč v uporabi
a) Največ je tistih s srednje veliko površino. Najbolj zastopani sta velikostni kategoriji 5–10 in 15–20 ha. 
b) Največ je velikih kmetijskih podjetij. Najbol zastopana je velikostna kategorija nad 100 ha. 

41. Kmetijska gospodarstva glede na rabo kmetijskih zemljišč v uporabi
a) V izraziti prevladi so travniki in pašniki. 
b) V izraziti prevladi so njive. 
c) raba vinogradov in sadovnjakov je relativno pomembnejša v kmetijskih podjetjih. 

42. Gozdarska proizvodnja
a) okoli 3500000 m3

b) ne
c) Oba sta se precej zmanjšala.
?) Razlika se je povečala. 
d) Povečala sta se.
e) približno enak
f) precej večji

43. Končna raba posameznih virov energije
a) Največji porabnik so predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, sledijo papromet, gospodinstva, drugi porabniki

in energetski sektor. 
b) predelovalne dejavnosti in gradbeništvo
c) promet
č) predelovalne dejavnosti in gradbeništvo
d) v gospodinjstvih
e) V gospodinjstvih se porabi dobra petina, v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa dobra polovica elek-

trične energije. 
f) gospodinjstva

44. Spreminjanje deleža zaposlenih po posameznih industrijskih dejavnostih
a) proizvodnja oblačil, proizvodnja tekstilij
b) na 3. in 4. mestu 
c) proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter proizvodnja kovin
č) proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav ter proizvodnja električnih naprav

45. Spreminjanje produktivnosti dela, industrijske proizvodnje in števila zaposlenih 
a) Do leta 1991, ko je sledila osamosvojitev Slovenije in uvajanje tržnega gospodarstva. 
b) upadalo je
c) propad številnih panog zaradi izgube tržišča, prestrukturiranje gospodarstva
č) Proizvodnja je najprej upadla, potem pa je začela spet naraščati do leta 2008. Tedaj je nastopila gospodarska

kriza in proizvodnja je potem upadla. 
d) Produktivnost je naraščala vse do leta 2008, potem pa upadla. 

*46. Spreminjanje blagovnega prometa pred izbruhom krize leta 2008
a) pristanišča
b) Doživel je manjši upad. 
c) železnice
č) Po prvotnem padcu takoj po osamosvojitvi je najprej skokovito porastel, potem pa doživljal nihanja. 
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*47. Vlaganja v različne prometne podsisteme
a) v avtoceste
b) 1992, 1993, 2011
c) v letališča
č) Ker je bilo avtocestno omrežje tedaj že zgrajeno. 

*48. Spreminjanje pomena javnega potniškega prometa
a) Število potniških kilometrov se je najbolj zmanjšalo pri javnem linijskem avtobusnem prevozu. Razloga za to sta

ukinjanje javnih linij in naraščanje števila osebnih avtomobilov. 
b) Pri mestnem javnem potniškem prometu je bil upad manjši, saj so mesta prenatrpana z avtomobili in je veliko

ljudi rajši uporablja mestni prevoz (predvsem zaradi stroškov in varovanja okolja.)
c) letalski promet 

49. Različne oblike turizma

kraški turizem obmorski kopališki
celoletna oblika sezonska oblika

podeželski (kmečki) turizem zdraviliški turizem
celoletna oblika celoletna oblika

bivanje v vikendih smučarski turizem
celoletna oblika sezonska oblika

*50. Nočitve po štirih kategorijah turističnih krajev
a) nočitve turistov iz drugih držav
b) Najmanj je bilo nočitev turistov iz Slovenije. Delež nočitev turistov iz drugih delov nekdanje Jugoslavije je bil

nekoliko večji. 
c) večji
č) večji
d) manjši
e) manjši

*51. Nočitve po izvoru turistov
a) najmanajši
b) po letu 1960, po letu 1967
c) Deleža sta bila vseskozi približno podobna.
č) Prvi je močno porastel, drugi pa močno upadel.
d) zaradi kriznih razmer ob razpadu Jugoslavije
e) Najbolj porastel je delež nočitev turistov iz drugih držav, najbolj upadel pa je delež nočitev turistov iz Slovenije.

52. Regionalne razlike 
a) v vzhodni Sloveniji
b) v nekaterih podeželskih naseljih
c) za nekatera podeželska naselja
č) v osrednji Sloveniji
d) v Ljubljani in Novem mestu
e) v mestih
f) Območja se prekrivajo.
g) Območja se prekrivajo.

53. Izpusti škodljivih plinov 
a) dušikovih oksidov
b) energetika
c) cestni promet
č) kmetijstvo
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54. Varovana območja
a) Najbolj se je povečal delež krajinskih parkov, nespremenjen pa je ostal delež narodnih parkov.
b) Obsežnejša so območja Natura 2000.
c) območja Natura 2000




