
Geografija za 9. razred 

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

SLOVENIJE 

 

PREBIVALSTVO IN NASELJA 

1. Opiši različno gostoto poselitve Slovenije in pojasni dejavnike, ki 
so vplivali na to. 

2. Kaj je naravni prirastek? Ob diagramu pojasni, kdaj je bil v 
Sloveniji pozitiven, negativen in kakšen je sedaj! 

3. Opiši vzroke za selitve prebivalstva (izseljenci, zdomci) v 20. 
stoletju. Kaj je dnevna migracija in kje je največja? 

4. Pojasni, kaj prikazuje starostna piramida in kakšne družbene 
potrebe lahko iz nje napovemo. 

5. Opiši narodnostno sestavo prebivalstva Slovenije (avtohtono in 
doseljeno prebivalstvo) in pravice manjšin v Sloveniji in v 
slovenskem zamejstvu.  

6. Opiši spremembe zaposlitvene sestave prebivalstva v zadnjih 
desetletjih (primarne, sekundarne, storitvene dejavnosti).  

7. Opiši gostoto naselij v Sloveniji in razloži, kateri dejavniki so 
vplivali na takšno razporejenost naselij.  

8. Opiši razliko med podeželskimi, urbaniziranimi podeželskimi in 
mestnimi naselji. 

9. Opiši tipe podeželskih naselij glede tloris in relief.  
10. Na karti pokaži največja mestna naselja v Sloveniji. Kako so 

zgrajena starejša mestna naselja? Katera so in zakaj so nastala 
novejša mesta nastala?  
 

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

1. Katere so temeljne naloge kmetijstva. Opiši naravne pogoje 
zakmetijstvo v Sloveniji? 

2. Opiši značilnosti in probleme slovenskega kmetijstva. Kaj je 
komasacija in melioracija? 

3. Zakaj se zmanjšujejo površine kmetijskih zemljišč (v hribovju, na 
ravninah)? 

4. Opiši vrste kmetijstva (ekstenzivno, intenzivno, specializirano, 
samooskrbno, tržno, biokmetijstvo). 



5. Opiši pogoje za razvoj poljedelstva v Sloveniji in kakšna je 
usmerjenost tega v posameznih pokrajinah.  

6. Opiši pomen in usmerjenost živinoreje v Sloveniji. 
7. Za katere pokrajine sta značilna vinogradništvo in sadjarstvo? 
8. Pojasni pomen gozdov za naravno ravnovesje in človeka.  

 

RUDARSTVO IN INDUSTRIJA 

1. Na karti pokaži najpomembnejše slovenske rudnike in pojasni, v 
kakšnem stanju so danes. 

2. Kateri energijski viri so pomembni z gospodarskega in kateri z 
okoljskega vidika (obnovljivi in neobnovljivi energijski viri)? 

3. Kje imamo premogovnike, nafto in od kod dobivamo zemeljski 
plin? Zakaj je poraba trdih goriv kljub domačim zalogam upadla? 

4. Na karti pokaži jedrsko in termoelektrarne v Sloveniji ter pojasni, 
kako rešujejo svoje okoljske probleme! N 

5. Naštej najpomembnejše reke za hidroelektrarne in nadaljnje 
možnosti za izkoriščanje vodne energije v Sloveniji!  

6. Na karti pokaži obseg industrijskega polmeseca in pojasni razloge 
za njegov nastanek.  

7. Pojasni značilnosti novejšega industrijskega razvoja v Sloveniji 
glede na proizvodnjo, število zaposlenih in produktivnost.  
 

PROMET IN TURIZEM 

1. Opredeli pomen lege Slovenije za mednarodni tranzitni promet. 
2. Na karti pokaži najpomembnejše prometne povezave na ozemlju 

Slovenije in ovrednoti njihov pomen (cestni križ, železniški križ, 
prometna stičišča, luka Koper).  

3. Pojasni prednosti in slabosti cestnega in železniškega prometa 
glede na zmogljivost, hitrost in onesnaževanje okolja.  

4. Opiši naravne in družbene danosti za razvoj turizma v Sloveniji!  
5. Pojasni vrste turizma (privlačnosti in časovno obdobje največjega 

obiska) ter ob karti naštej večje turistične kraje za posamezne tipe 
turizma.  


