
NASELJA

1.KAJ JE KULTURNA POKRAJINA?
To je pokrajina, kjer srečujemo človeška bivališča v obliki naselij in posameznih domov.

2.KJE SO NAJVIŠJE LEŽEČA NASELJA?
V Alpah segajo do 1800 m visoko, turistični objekti so še višje, v Andih pa do 4000 m.

3.KAKO DELIMO NASELJA?
Na podeželska in mestna.

4.KAJ SO PREHODNA ALI URBANIZIRANA NASELJA?
To so podeželska naselja, ki so pod vplivom mest spremenila svojo naravo.

5.KAKO DELIMO PODEŽELSKA NASELJA?
Prevladujejo predvsem vaška ali kmečka naselja.

6.KAJ SO KMEČKI DOMOVI?
To so zaokrožene enote stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter dvorišča v posesti enega 
gospodinjstva.

7.VAŠKA NASELJA DELIMO NA?
-stalna naselja, ki so stalno naseljena
-občasno poseljena naselja (pašništvo v Alpah) in počitniške hišice
-občasna naselja povezana z nomadsko živinorejo

8.KAKO DELIMO VAŠKA NASELJA PO VELIKOSTI?
-samotna kmetija
-zaselki (3-15)
-vasi (več kot 15)

9.OBLIKE VAŠKIH NASELIJ
-samotne kmetije
-razložena naselja
-sklenjena naselja (gručaste, dolge, pravokotne, okrogle vasi)

10.KAJ SO SAMOTNE KMETIJE?
Razširjene so na območjih z slabimi možnostmi za kmetovanje, predvsem v hribovitem svetu, 
marsikje pa tudi v ravninah. Mednje sodijo Ameriške farme, nizozemski polderji, vlažna območja
srednjeevropskega nižavja, Skandinavija, Sredozemlje,..

11.POJASNI RAZLOŽENA NASELJA
Vezana so na hribovit svet. Domovi so oddaljeni drug od drugega več kot 50 m. zelo razširjena so
kombinirana naselja, kjer je jedro gručasto, ostali deli pa so razloženi. Takšna so številna naselja 
na panonskem.

12.KAJ SO SKLENJENA NASELJA?
Hiše ležijo bolj ali manj strnjeno okoli vaškega jedra, ki je lahko cesta, gostilna, cerkev,.. 
poznamo gručasta, podolžna, pravokotna in okrogla.



13. GRUČASTE VASI SO?
Hiše razporejene brez reda.

14.DOLGE VASI?
Imajo hiše razporejene ob cesti na obeh staneh v dolgi vrsti.

15.PRAVOKOTNE VASI?
So v naprej načrtovane. Predvsem na nižinah.

16. POMEN OKROGLIH VASI IN NJIHOV NASTANEK?
Postavljene so okoli osrednjega vaškega jedra. Največ jih je v Afriki, ter tudi kibuci v Izraelu.

17.KAJ JE DEPOPULACIJA?
Izseljevanje prebivalstva v mesta (zaradi dela)

18.KAJ JE DEAGRARIZACIJA?
To pomeni zmanjšanje števila in deleža kmečkega prebivalstva, kmetijske pridelave in krčenje 
kmetijskih površin zaradi pomanjkanja delavne sile.

19.KJE GOVORIMO O URBANIZACIJI VAŠKIH NASELIJ?
Močnejša je v bližini velikih mest, kjer je vpliv dnevne selitve. Prebivalstvo vedno bolj živi iz 
neagrarnih virov. Nastajajo obrti, usmeritev v tržno pridelavo. Manjša se delež kmečkega 
prebivalstva, veča se stopnja izobraženosti. Vse to se odraža v preoblikovanju vaških naselij. 
Nove hiše v mestnem slogu,…

20.KOLIKO JE STARO NAJSTAREJŠE MESTO?
Približno 6000 let.

21.KAJ JE DEMOGRAFSKA URBANA EKSPLOZIJA?
Zgodila se je, ko se je začela industrijska faza urbanizacije (ok 1800). Na podeželju sproščena 
delavna sila se je selila v mesta. Hiter razvoj mest sta najprej zajela Z in srednjo Evropo nato 
ZDA in S Evropo. V 20. stol pa še V Evropo, Japonsko in ostale dežele.

22.KATERA NASELJA IMENUJEMO MARGINALNA?
To so naselja za katera je značilna revščina, prebivalstvo nižjih slojev, barake ali nekakovostne 
stavbe, velika gostota prebivalstva, slabe higienske razmere, kriminal in drugo. Ta naselja se hitro
razvijajo v obrobjih velikih mest.

23.KAJ JE SLUM?
Ime za magnalno naselje v Severni Ameriki.

24.KAJ JE SQUATTER?
Maginalno naselje v Afriki in aziji.

25.KAJ SO FAVELE?
Maginalna naselja v Južni Ameriki.

26.NAŠTEJ MERILA ZA NASTANEK MEST.
sklenjenost, gosta pozidava in poselitev, velikost naselja, mestni način življenja in mestne 
funkcije.



27.KATERE SO MESTOTVORNE FUNKCIJE?
Številne dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše industrija, obrt, zdravstvo, šolstvo, 
trgovina. Te dejavnosti povezujejo mesto z ožjo in širšo okolico in odločilno vplivajo na razvoj 
mest. mesta so namreč odvisna od okolice, saj od tam dobivajo hrano in delavno silo.

28.KATERE SO MESTOSLUŽNE DEJAVNOSTI?
To so dejavnosti, ki služijo domačemu prebivalstvu. Promet, oskrba, komunala,..

30.NAŠTEJ POSEBNE MESTNE FUNKCIJE.
Vojaška, politična, kulturna, univerzitetna, turistična, zdraviliško, pristaniško… posamezne 
funkcije omogočajo mestom hitrejši razvoj.

31.KAKŠNA SO VEČFUNKCIONALNA MESTA?
To so večja in zlasti velika mesta, ki imajo enakomerno zastopane dejavnosti (niso usmerjena le v
eno), kar pa omogoče večjo gospodarsko gotovost in stabilnost.  V nasprtju z njimi pa so 
enostransko usmerjena mesta (porurje, gornja šlezija) zelo občutljiva na krize in vojne.

32.OSNOVNE LASTNOSTI MESTA.
Velikost in gostota.

33.KAKO POTEKA SELITEV V MESTIH?
V preteklosti je prevladovalo priseljevanje v mesta. V razvitem svetu se je to že zmanjšalo in v 
mnogih mestih je že prisotno odseljevanje. Zadnja leta pa postajajo mestna središča ponovno 
privlačna.

34.DELITEV DNEVNEGA PREBIVALSTVA V MESTIH
-bivajoče (gospodinje, otroci, stare osebe, gospodinjske pomočnice)
-v ustanovah (bolnišnice, šole, domovi, zapori)
-zaposleno prebivalstvo
-tranzitno prebivalstvo (kupci, obiskovalci, potniki)

35.KAJ POMENI SOCIALNA ZGRADBA MEST
socialno-ekonomske, etnične, verske, starostne in jezikovne značilnosti prebivalstva posameznih 
delov mesta. Pestrost je odsev prevladujočega družbeno-gospodarskega sistema in dosežene 
razvojne stopnje.

36.KAJ SO SOCIALNE SKUPINE
gre za prostorsko razporeditev ljudi v mestih glede na njihovo premoženjsko ali poklicno stanje. 
Ker se vrednost mestnega prostora spreminja, se spreminja tudi njegova socialnogeografska 
zgradba.

37.KAJ JE PODOBA MESTA
to je njegov zunanji videz.

38.MESTNI TLORIS KAŽE
razmerje med pozidanimi in ne nepozidanimi površinami. Njegova oblika in pravilnost sta 
odvisna predvsem od reliefa ter poteka glavnih prometnic.

39.POJASNI ZGRADBO ALI MORFOLOGIJO MESTA.
Ta se opira predvsem na mestni tloris, rabo mestnega zemljišča, gostoto pozidave, gostoto 
prebivalstva in funkcijsko strukturo mesta.



40.RABA MESTNEGA ZEMLJIŠČA POMENI
pomeni, da je zemljišče namenjeno bodisi za bivanje, proizvodnjo, cirkulacijo (promet, 
telekomunikacije, trgovina, poslovnost) organizacijo (šolstvo, uprava, zdravstvo, kultura) 
rekreacijo in drugo. Za normalno funkcijo mesta morajo biti zastopane vse rabe.

41.KAJ POMENI GOSTOTA POZIDAVE?
Največja je praviloma v mestnem središču, ter v starih srednjeveških jedrih. Odvisna je od 
funkcije dela in cene zemljišča.

42.KAKŠNA JE GOSTOTA PREBIVALSTVA V MESTIH?
V mestnih središčih je največja, vendar se stanovanja iz mestnih jeder, ki so vedno višje in 
gosteje pozidana, selijo na mestno obrobje in obmestje.

43. POJASNI FUNKCIJO STRUKTURE MEST.
prvotno so bila središča namenjena predvsem poslovnim dejavnostim in prometnicam. Navzven 
so se širili stanovanjski deli. Kasneje so zaradi pomanjkanja prostora na robu nastajale različen 
cone. Nastajajo homogene četrti glede na namen. Zgodovinska jedra s marsikje namenjena 
turizmu.

44.KAJ POMENI PRENOVA ALI SANACIJA MEST?
da bi izboljšali stanovanjske pogoje in bivalno okolje, spremenili funkcijo naselja, oz hiše, 
namenili primerno rabo,… jih prilagodili,..

45.KAJ JE URBANIZACIJA?
Razvoj in širjenje mesta, ter uveljavljanje mestnega načina življenja. V slo je 50% prebivalstva 
mestnega.

46.KAJ JE SUBURBANIZACIJA?
To je urbanizacija podeželja, ki je odvisna od velikosti in ekonomske moči mesta in j zato 
raznolik proces, pri katerem je najopaznejša rast hiš. Spreminjajo pa se tudi naselja ter njihova 
socialna ter gospodarska sestava.

47.KAJ SO MESTNE REGIJE?
Večja mesta so svojo okolico že tako urbanizirala, da govorimo o urbaniziranih ali mestnih 
regijah.

48.POJASNI RURALNO-URBANI KONTINUUM!
 O njem govorimo, ko ne ločimo več dobro mesta od okolice. 

49.KAJ JE ANGLOMERACIJA?
Ko se med seboj prepletajo mesta in sicer z enim središčem.

50.KAJ JE KONURBACIJA?
Ko se prepletata dve mesti z enim središčem

51.KAJ JE MEGALOPOLIS?
Več mest z več središči.
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