DINARSKOKRAŠKE
POKRAJINE
POSELITEV

GOSPODARSTVO NEKOČ
GOSPODARSTVO DANES

POSELITEV
• Gre za najredkeje poseljene pokrajine, poleg Alpskih pokrajin.
• Zaradi omejenih možnosti za kmetijstvo (malo prsti) je to območje
ODSELJEVANJA PREBIVALSTVA.

• Večji kraji so KOČEVJE, POSTOJNA, GROSUPLJE, LOGATEC,
CERKNICA, RIBNICA, ČRNOMELJ IN METLIKA.

BELA KRAJINA
NAJVEČJE MESTO V BELI KRAJINI JE ČRNOMELJ, METLIKA PA
PREDSTAVLJA NJENO SREDIŠČE. TA DEL JE ZNAN PO STARIH OBIČAJIH

IN TRADICIONALNIH JEDEH.
BELOKRANJSKA POGAČA – zaščitena slovenska jed
PRAZNIK SVETEGA JURIJA – praznik pomladi , ki ga vsakoletno praznujejo 23.
aprila. Mladega fanta “oblečejo” v veje z zelenimi listi in se z njim sprehodijo po vasi

ali mestu. Po ljudskem izročilu zeleni Jurij odganja zimo in naznanja prihod pomladi.

• BELOKRANJSKA PISANICA – je pirh ali pobarvano jajce. Jajca najprej
izpihajo ter na jajčno lupino s posebnim pisalom nanesejo stopljen vosek in
narišejo različne motive, nato pa jih pobarvajo z rdečo ali črno barvo.
Nastarejša pisanica naj bi bila stara več kot 200 let.

• ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA – je posebnost Bele krajine in ji pravimo tudi
črni močeril. Živi le v podzemnih vodah kraških jam v okolici Črnomlja in
nikjer drugje po svetu.

GOSPODARSTVO NEKOČ
• V preteklosti so se ukvarjali predvsem z živinorejo in gozdarstvom.
• Ob ponikalnicah so bile postavljene žage in delavnice za predelavo lesa.
• Prebivalci so izkoriščali naravne vire, ki so jih našli v svoji bližini – Ribničani so iz lesa
izdelovali SUHO ROBO. To so leseni izdelki za vsakdanjo rabo (zobotrebci, pribor, sita,
vedra …

• Na Blokah so izdelovali lesene smuči, ki so jih potrebovali za vsakdanja opravila.
Oglej si zanimiv film o Blokah na https://www.youtube.com/watch?v=yLkxDMmDRw4

GOSPODARSTVO DANES
• To je gospodarsko najšibkejši del Slovenije, zaradi slabo razvitega kmetijstva. Lesna
industrija je po osamosvojitvi Slovenije ugasnila, predvsem zaradi prihoda cenejših izdelkov

iz tujine.

• V Beli krajini je pomembno VINOGRADNIŠTVO.
• Vse bolj pomembno vlogo ima TURIZEM, saj turiste privlačijo kraški pojavi, presihajoča
jezera, ob reki Kolpi in Krki pa so nastali številni kampi in rafting centri.

• Oglej si predstavitveni film na https://www.youtube.com/watch?v=gdVIYXVNnew

