
DINARSKE POKRAJINE

1. Na kateri 2 osnovni enoti lahko delimo Dinarske 
pokrajine?
Na Visoke dinarske planote na zahodu in Nizke 
dinarske planote na vzhodu.

2. Katere živali najdemo tukaj, kjer jih drugje po 
sloveniji ni?
Volkove, rjave medvede, rise

3. Katere kraške pojave poznaš?
Površinske in podzemeljske kraške pojave.

4. Naštej površinske kraške pojave in opiši
- Vrtače (poznamo kotlaste in lijakaste, so do 100m 

dolge)
- Uvala (več vrtač se združi, je do 1km dolga)
- Kraško polje ali velika uravnava (več uval se združi, več 

kot 1km dolga)
5. Kaj je to regulacija

Preusmeritev struge oz. pretok reke.
6. Naštej podzemeljske kraške pojave

-   Brezno
- Kraške jame (suhe,vodne)
- Kapniški steber
- Kapniki (stalaktit, stalagmit)

7. Kakšno podnebje je v Dinarskem svetu? Opiši ga. 
Zmerno celinsko ter gorsko. Zmerno celinsko-vroča poletja,
mrzle zime; gorsko-mrzle zime, mila poletja. 

8. Na katerih delih Visokih dinarskih planot pa je 
gorsko podnebje?
Na Snežniku, Trnovskemu gozdu

9. Kako imenujemo edino presihajoče jezero v 
Sloveniji?
Cerkniško jezero

10.  Kakšna je poselitev v Dinarskem svetu?
So najredkeje poseljene. Večja poselitev je na nižjih 
dinarskih planotah zaradi ugodnejšega podnebja ter 
rodovitnejše prsti.

11. Kakšna industrija se je razvila na Visokih 
dinarskih planotah če je tam veliko gozdov?
Lesna industrija, pa tudi značilna obrt imenovana ''suha 
roba'' na območju Ribnice.



PRIMORSKE POKRAJINE
1. Kako delimo primorske pokrajine?

Na flišne pokrajine in kraške pokrajine
2. Kakšno podnebje imajo primorske pokrajine

Je zelo podobno sredozemskemu podnebju vendar se višek
padavin pojavlja jeseni. Vroča poletja, mile zime

3. Kaj se dogaja s padavinami če se oddaljujemo od 
morja?
Količina padavin se z oddaljenostjo od morja v notranjosti 
povečuje

4. Kako imenujemo močan veter, ki piha na 
primorskem?
Burja.

5. Zaradi sončnega podnebja na primorju gojijo 
nekatere druge vrste sadja. Katere?
Granatno jabolko, slive, kaki, marelice, smokve…(Agrumi)

6. Kakšna je poselitev v primorskem svetu?
Ob obali in na območju Nove Gorice je poselitev večja, v 
gričevnatem in bolj odmaknjenem delu pa je poselitev 
manjša.

7. Katera naselja so značilna za primorski svet?
Gručasta naselja

8. Kakšna industrija se je razvila v primorju?
Vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo..

9. Katere so še obmorske storitvene dejavnosti ?
Turizem, pristaniške dejavnosti, solinarstvo, pomorstvo, 
ribištvo (so le na obali)

10.  Kako se imenujejo 'slavni' slovenski beli konji 
ki jih gojijo v kobilarni Lipica?
Lipicanci

11.  Naštej značilnosti flišnih pokrajin
Sestavlja jih fliš, ki je neprepustna kamnina. Ker hitro 



prepereva, so se na njem razvile bolj rodovitne prsti. 
Primer: Klifi iz fliša pri Strunjanu

12.  Katera je edina kraška pokrajina primorja? 
Opiši jo
Kras. To pomeni ime apnenčaste planote med Tržaškim 
zalivom in Vipavsko dolino. Celoten kras je danes že bolj 
zarasel z gozdom. Za kras je značilna rdeča prst jerovica. 
Na krasu so tudi vinogradi kjer pridelujejo vino Teran. Znan
je tudi kraški pršut.


