
GEOGRAFIJA, 9. b, 7. 4. 2020 

PREVERJANJE ZNANJA  

GOSPODARSTVO 

Pozdravljen/-a! 

Danes ti spodaj posredujem rešitve preverjanja znanja za gospodarstvo. 

Preveri, ovrednoti (kar pogumno, po svoji vesti) in zapiši si oceno.  

Naredi še samoevalvacijo znanja o gospodarstvu Slovenije. Odgovori na vprašanja: 

1. Kaj znam o gospodarstvu v Sloveniji še posebej dobro? 

2. Pri katerih vsebinah moram svoje znanje poglobiti? 

3. Kako bom svoje znanje izboljšal/-a?  

Oceno in samoevalvacijo znanja mi posredujte do naslednje ure na moj elektronski naslov. 

Uspešno učenje in vse dobro ti želim, 

učiteljica Erika 
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Gospodarstvo  
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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.  

NE 

NE 

DA   

DA   

DA  

 

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

Med navedenimi gospodarskimi dejavnostmi:  

a) obkroži primarne dejavnosti, 
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b) podčrtaj sekundarne dejavnosti.  

 

Industrija           Trgovina            Šolstvo             Kmetijstvo                  Gradbeništvo 

Turizem                       Gozdarstvo                                 Zdravstvo                     Bančništvo  

   

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

prebivalstva Slovenije je danes zaposlen v teh dejavnostih?  

____STORITVENE DEJAVNOSTI (TERCIARNE IN KVARTARNE DEJAVNOSTI________ 

 

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

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

Izguba jugoslovanskega tržišča. 

Tržno gospodarstvo (uvoz cenejših izdelkov iz tujine).  

b)  Napiši dve posledici gospodarske krize po osamosvojitvi.    

Propad številnih podjetij (stečaji). 

Povečana brezposelnost. 

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: 

Prevlada hribovitega sveta. 

pojasnilo: 

Strma pobočja, manj ugodno podnebje. 

2. naravni dejavnik:  

Prevladujoč kraški svet. 

pojasnilo:  

Pomanjkanje rodovitne prsti. 

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.    

Za ekstenzivno kmetijstvo so značilna majhna vlaganja in majhni hektarski donosi, za razliko 

od intenzivnega kmetijstva za katerega so značilna velika vlaganja, specializacija, visoka 

stopnja uporabe mehanizacije in sodobnih pristopov v kmetijstvo, izbira sort …Ekstenzivno je 

bolj samooskrbno, medtem ko je intenzivno tržno usmerjeno. 

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.  

Energetika, kovinska, kemična, avtomobilska, prehrambena ... 

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

najbolj razvitimi državami v Evropi.  

Navezanost na tradicionalne ind. panoge z nizko stopnjo dodane vrednosti. 

Slaba tehnološka opremljenost tovarn. 

Slabša povezanost ind. z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. 
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Nizka vlaganja v razvoj tehnološko zahtevnejših izdelkov … 

8. Promet Slovenijo povezuje z drugimi državami.                                                                

 

 

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.« 

Slovenija leži na stiku velikih evropskih naravnih enot, na prehodu med Srednjo, Južno in 

Vzhodno Evropo. Na našem ozemlju se križata dva zelo pomembna evropska prometna 

koridorja (5 in 10), zato ima zelo veliko vlogo tranzitni promet (prevoz tovora, prehod 

potnikov). Glavne cestne in železniške poti povezujejo različne dele Slovenije, kar omogoča 

hitrejši razvoj posameznih območij in povezuje Slovenijo z drugimi državami in omogoča 

vključitev v evropski gospodarski prostor. Čez Slovenijo potekajo tudi cevovodi (plinovodi) in 

kabli (električni). Razvito in povezano prometno omrežje je pogoj za razvoj družbe in ostalih 

dejavnosti. 

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 

 

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

PLIN _ 
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10. Dopolni trditve. 

Večje hidroelektrarne so v Sloveniji postavljene na rekah: ______DARVA______, 

__________SAVA__________ in __________________SOČA_____________________. 

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

električne energije je termoelektrarna v _________ŠOŠTANJU________________________.  

11. Turizem je tudi v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost.                

                                

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

KRANJSKA GORA: ______GORSKI__________________________________ 

ROGAŠKA SLATINA: _____ZDRAVILIŠKI_________________________ 

PIRAN: _______________OBMORSKI/POČITNIŠKI_______________ 

12. Z množičnim turizmom so povezane pozitivne in 

negativne posledice.  

a) Oglej si fotografijo in pojasni dva negativna vpliva 

množičnega turizma na pokrajino. 

__PRETIRANA GRADNJA za potrebe nastavitve turistov__ 

__ZMANJŠEVANJE ZELENIH POVRŠIN povzroča višje 

temperature v naseljih/segrevanje ozračja lahko tudi 

POVEČAN PROMET in posledično onesnaževanje zraka …__________ 

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

___VEČ DELOVNIH MEST in s tem zaposlovanje prebivalstva  

___VEČJE MOŽNOSTI ZA ZASLUŽEK – oddajanje sob in apartmajev 

___IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE  - gradnja novih cest, kanalizacije, javne 

razsvetljave…__________________________________________________ 
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