
Pozdravljeni, devetošolci! 

Pa so za nami še prvomajske počitnice.  Še vedno delujemo »na daljavo«, pa vendar vsi upamo, 

da se kmalu vidimo. Morda in verjetno že 25. 5. ? Po tem, ko smo pred počitnicami spoznavali 

naravne značilnosti Obsredozemskih pokrajin, se bomo danes lotili še drubenogeografskih 

značilnosti omenjenega območja.  

V pon., 11. 5. sledi spletna naloga (Predalpske, Dinarskokraške in Obsredozemske pokrajine) 

kot je že poznate. Pridobljena ocena bo veljala kot ustna. V kolikor se z njo ne boš strinjal, boš 

lahko vprašan ustno! Več informacij sledi. Če imaš kakšna vprašanja ali pomisleke, mi piši. 

 

Za začetek pa ponovi s pomočjo karte: 

 

Ponovi razlike med FLIŠNIMI in KRAŠKIMI pokrajinami! 

Ponovi značilnosti podnebja in razporeditve padavin! 

 



Naslov: POSELITEV IN GOSPODARSTVO OBSREDOZEMSKIH POKRAJIN 

Najprej preberi besedilo v UČ, str, 122 – 127 (nov), ali str. 128 – 134 (star) 

 

Preberi in prepiši opise v oblačkih v zvezek. Zraven pripiši, za katero opisano pokrajino gre.  

Ko boš ugotovil vse, zeleno pobarvaj opise flišnih pokrajin in z oranžno opise kraških.  

NE POŠILJAJ mi, ker verjamem, da se kmalu vidimo       

 

- Ni več čutiti dosti primorskih značilnosti 

- Je hribovje, do 800 m 

- Na JZ pobočjih številne slepe doline 

- Posebnost je dolina Notranjske reke 

- Večji kraj je Ilirska Bistrica 

- Poselitev je redka 

- Je dolina (ime po kraju in istoimenski 

reki) 

- Največji industrijski središči sta 

Ajdovščina in Nova Gorica 

- Več ravnih površin 

- Pomembna dejavnost je kmetijstvo 

- Izvedene melioracije 

- Vinogradništvo 

- Pomembna cestna povezava z Italijo 

- Je del Istre 

- Opazna dvojnost: ozek obalni pas in 

flišno zaledje 

- Zgostitev preb.na obali, prisotna tudi 

italijanska manjšina 

- Gospodarski razcvet obale 

- Industrija, ribolov, pristanišče, 

oljkarstvo, solinarstvo, kmetijstvo, 

turizem 

- Je flišno gričevje 

- Usmerjeno v vinogradništvo in 

sadjarstvo 

- Danes boljše prometne povezave 

kot nekoč 

- Praznik češenj 

- Planota med Tržaškim zalivom in 

Vipavsko dolino 

- Slabše možnosti za kmetijstvo 

- Značilna rdeča prst jerovica 

- Vinogradništvo (vino teran) 

- Zaraščanje kmetijskih površin, več 

gozda 

- Večji kraj Sežana 

V OBMOČJU OBSREDOZEMSKIH 

POKRAJIN SE SREČAMO Z 

DEJAVNOSTMI, KI ZA PREOSTALE 

DELE SLOVENIJE NISO ZNAČILNI. 

Kratko jih opiši v zvezek! 

- SOLINARSTVO 

- OLJKARSTVO 

- RIBOLOV 

- PRISTANIŠKA DEJAVNOSTI 


