
GEOGRAFIJA, 9. a, 7. 4. 2020 

PREVERJANJE ZNANJA  

GOSPODARSTVO 

Pozdravljeni 

Hvala vsem, ki ste mi posredovali svoje zapiske. Na nekatere še čakam. Težko vsakemu 

posebej dopolnjujem pomanjkljivosti, in kot sem nekaterim že predlagala, če se da, 

izmenjajte znanje med seboj. In spet, ne pozabite na uporabo zemljevida Slovenije. Zelo 

pomembno je, da znate vse zemljepisne pojme pokazati na zemljevidu.  

Če povzamem. Narejeni morajo biti štirje miselni vzorci (Alpske pokrajine, Julijske Alpe, 

Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke), odgovori iz SDZ-ja na strani 95 (odgovori, razmisli), 

odgovori na vprašanja ob fotografijah in seveda rešene naloge v SDZ-ju, vključno z varstvom 

narave.  

Danes vam spodaj posredujem preverjanje znanja za gospodarstvo, ki ga rešite do četrtka. 

Predvidevam, da nimate vsi možnosti, da si preverjanje natisnete, zato odgovore zapišite v 

zvezek. V četrtek vam posredujem pravilne rešitve, da boste preverili svoje znanje. Poizkusite 

preverjanje rešiti brez pomoči, v četrtek pa preverjanje dopolnite z vsemi učnimi pripomočki. 

Po četrtku mi boste posredovali povratne informacije, kako uspešni ste bili, kakšno oceno ste 

dosegli. 

Prosim vas še, da mi do četrtka pošljete predlog, katero slovensko pokrajino bi raziskali in 

predstavili za oceno. Predlog vpišite v anketo Slovenske pokrajine. V nadaljevanju bom 

pripravila seznam, ki ga vam bom posredovala, skupaj s kriteriji za ocenjevanje. Za enkrat še 

ne vem, kako bomo ocenjevanje izvedli, pametno pa je da se pripravimo. 

 

Uspešno reševanje preverjanja in vse dobro vam želim, 

učiteljica Erika 

 

 

  

http://www.mojaanketa.si/anketa/670696661/
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Ime in priimek: Odstotki: 

Točke: __/47t 

 Razred:                   Datum:  Ocena: 

100 % ̶ 90 % odl (5)  89 % ̶ 79 % pdb (4)  78 % ̶ 65 % db (3)  64 % ̶ 50 % zd (2)  49 % ̶ 0 % nzd 

(1) 

 

Uspešno reševanje! 

1. Gospodarstvo nekoč in danes 

Preberi trditve, ki opisujejo gospodarstvo na območju današnje Slovenije. Obkroži DA, če je 

trditev pravilna, oziroma NE, če trditev ni pravilna.  

Stoletja je bila na ozemlju današnje Slovenije najpomembnejša 

gospodarska dejavnost rudarstvo. 

 

DA  NE 

V času avstrijskega cesarstva in Avstroogrske je bilo slovensko ozemlje 

med gospodarsko razvitejšimi deli države. 

 

DA  NE 

Širši razmah industrije se je na slovenskem ozemlju začel v drugi 

polovici 19. stoletja.  

 

DA  NE 

Na začetku 20. stoletja se je večji del prebivalstva še vedno preživljal s 

kmetijstvom.  

 

DA  NE 

Po drugi svetovni vojni je bilo uvedeno plansko gospodarstvo. 

 

DA  NE 

Z uvedbo socializma je bila uvedena nacionalizacija tovarn.  

 

DA  NE 

 

2. Sestava slovenskega gospodarstva se je v zadnjih sto letih zelo spremenila.              

Med navedenimi gospodarskimi dejavnostmi:  

a) obkroži primarne dejavnosti, 

b) podčrtaj sekundarne dejavnosti.  

 

Industrija           Trgovina            Šolstvo             Kmetijstvo                  Gradbeništvo 

Turizem                       Gozdarstvo                                 Zdravstvo                     Bančništvo  
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c) V katero skupino spadajo dejavnosti, ki niso obkrožene ali podčrtane in kolikšen del 

prebivalstva Slovenije je danes zaposlen v teh dejavnostih?  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Po osamosvojitvi se je slovensko gospodarstvo soočilo  z velikimi težavami.            

a) Napiši dva vzroka za gospodarsko krizo Slovenije po osamosvojitvi.   

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

b)  Napiši dve posledici gospodarske krize po osamosvojitvi.    

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Naravni dejavniki za razvoj kmetijstva v Sloveniji niso posebej ugodni.                     

a)  Napiši dva naravna dejavnika, ki imata velik vpliv na kmetijstvo in pojasni, zakaj imata v 

Sloveniji negativen vpliv na kmetijstvo.  

1. naravni 

dejavnik:___________________________________________________________________ 

pojasnilo: 

__________________________________________________________________________ 

2. naravni 

dejavnik:__________________________________________________________________ 

pojasnilo: 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Obpanonske pokrajine so najbolj kmetijski del Slovenije.  

 

Kateri kmetijski panogi prevladujeta v Obpanonskih pokrajinah? Pomagaj si s fotografijama. 

Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma.  
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A  Gozdarstvo.  

B  Poljedelstvo.  

C  Vinogradništvo.  

D  Hmeljarstvo.  

E  Oljkarstvo. 

 

6.  Za ravnine na severovzhodu Slovenije je značilno intenzivno kmetijstvo.  

Pojasni razliko med ekstenzivnim in intenzivnim kmetijstvom.   

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Industrija je pomembna gospodarska dejavnost, ki je še pred 30 leti 

prispevala več kot polovico BDP. 

a) Naštej tri industrijske panoge, ki imajo po številu zaposlenih in prihodkih največjo vlogo v 

Sloveniji.  

___________________________________________________________________________ 

b) Z dvema trditvama pojasni, zakaj slovenska industrija še vedno zaostaja za gospodarsko 

najbolj razvitimi državami v Evropi.   

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Promet Slovenijo povezuje z drugimi državami.                                                                
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a) Pojasni trditev. Pomagaš si lahko z zemljevidom glavnih prometnih povezav v Sloveniji. 

»Zelo pomembno vlogo pri razvoju prometa v Sloveniji ima njena geografska lega.« 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Oglej si zemljevid in obkroži črke pred tremi pravilnimi trditvami.  

A Cesta A1 poteka od Maribora do Ljubljane. 

B Cesta A2 je del 10. evropskega prometnega koridorja.  

C Slovensko železniško omrežje poteka po dveh glavnih železniških progah. 

D Cesta A1 je del 10. evropskega prometnega koridorja.  

E Cesta A2 poteka med Jesenicami in Brežicami.  

F V Sloveniji imamo eno potniško letališče, in sicer Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani.  

9. Energija je pogoj za gospodarski razvoj in sodobni način življenja. 

a) Obkroži obnovljive energijske vire.  

 

LIGNIT VODA NAFTA RJAVI PREMOG 
 

SONCE LES ZEMELJSKI PLIN 
 

VETER 
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b) Iz preglednice izpiši neobnovljiv vir energije, ki ga pridobivamo v Sloveniji. 

__________________ 

10. Dopolni trditve. 

Večje hidroelektrarne so v Sloveniji postavljene na rekah: 

_________________________________, ______________________________________ in 

_______________________________________. 

Edina jedrska elektrarna pri nas je v ___________________. Med največjimi proizvajalkami 

električne energije je termoelektrarna v 

______________________________________________.  

11. Turizem je tudi v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost.                

                                

Napisanim turističnim središčem v Sloveniji pripiši vrsto turizma, ki je tam prevladujoča.  

KRANJSKA GORA: _________________________________________________ 

ROGAŠKA SLATINA: _______________________________________________ 

PIRAN: _________________________________________________________ 

12. Z množičnim turizmom so povezane pozitivne in 

negativne posledice.  

a) Oglej si fotografijo in pojasni dva negativna vpliva 

množičnega turizma na pokrajino. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

b) Pojasni, dva pozitivna vpliva turizma na življenje prebivalcev turističnega kraja in okolice.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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