
Pozdravljeni! 

Kar nekaj izmed vas sem pogrešal v četrtkovi spletni 
klepetalnici. Ta postaja stalna praksa, tako da četrtek ob 
11.30 ponovimo vajo! 

 

Navodila današnje ure: 

 Najprej preveri rešitve SDZ str. 134 – 135 

 Nadaljuješ s prepisovanjem snovi Obsredozemske 
pokrajine 

 Reši še naloge SDZ, str. 136 – 140  

 

 Vprašanja, nejasnosti: ales.bobek@guest.arnes.si 



Rešitve SDZ, str. 134 – 135 

2. 

A) Višje temperature so posledica vpliva morja, morje se počasneje ohlaja in oddaja toploto v 
okolici. 

B) Temperature v Atenah so v vseh letnih časih višje, kar je posledica večjega vpliva morja (Tržaški 
zaliv ima manjši vpliv). Količina padavin je večja v Portorožu.  

  

3. 

A) Rastline morajo biti prilagojene na visoke poletne temperature in pomanjkanje padavin. 

B) Rastline pozimi ne odvržejo listov, imajo dlakave in povoskane liste, razvejane in dolge korenine, 
liste spremenjene v iglice … 

 

4. 

a) burja 

b) jugo 

c) zimzelene rastline 

  

5. 

A) Pridelovanje oljk v ostalih delih Slovenije omejujejo nizke temperature in trajanje sončnega 
obsevanja. 

B) Pridelovalci oljk se soočajo s pozebami. 

 

 



OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 



 Vipavska dolina in Goriško polje 

 Ajdovščina 

 Nova Gorica: gospodarsko, kulturno 

in izobraževalno središče 

 Več ravnih površin  kmetijstvo 

pomembna dejavnost 

(vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnine) 

 Fructal, Pipistrel, Hit 

 

 

 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 



 
 Brkini 

 Manj primorskih značilnosti (800 m) 

 Slepe doline (stik z apnencem) 

 Prometna odročnost in gospodarsko 

manj razvito območje 

 Odseljevanje 

 Reka Reka 

 

 





 Kras 

 Nizka apneniška planota 

 Ime oznaka za tip površja  

(kraško površje) 

 Gozd – pogozdovanje in zaraščanje 

 Vino teran in kraški pršut 

 Turizem: Lipica, Štanjel, Škocjanske 

jame, … 

 Bližina ITA – italijanski gostje 

 

 









 Koprsko primorje 

 Koprsko gričevje in ozek obalni pas 

 Izjemna zgostitev prebivalstva in 

gospodarstva 

 Solinarstvo, ribolov 

 Vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo 

 Gojenje školjk 

 





 



 Koprsko primorje 

 Koprsko gričevje in ozek obalni pas 

 Izjemna zgostitev prebivalstva in 

gospodarstva 

 Solinarstvo, ribolov 

 Vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo 

 Gojenje školjk 

 Pomorstvo (Luka Koper) 

 Turizem (Portorož, Piran, …) 

 



Piran - posnetek 

Izola 

Koper 

Portorož 

Piran 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=piran&source=images&cd=&cad=rja&docid=D4hCbpo2n1hJiM&tbnid=64vpDzylidu2-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turistbiro-ag.si/?choice=piraninfo&lang=slo&ei=5zJGUYemK4rVtQbQpYHIAg&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNFPKQ2HUH6Ryv3-EHO5u8fv8xBS_g&ust=1363641441752487
https://www.youtube.com/watch?v=bSmU9YLlP2I&feature=youtube_gdata_player

