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Obsredozemske pokrajine - Naravnogeografske značilnosti 

Navodila za delo: 
 
Preberi besedilo v učbeniku str. 119 – 122. 
Prepiši besedilo, oglej si spletne povezave. 
Naloga: odgovori na vprašanja: 

1. Navedi značilnosti Tržaškega zaliva. U 122 
2. Oglej si klimograme na strani 121 in ugotovi v katerem kraju so povprečne 

temperature najvišje in kje je največ padavin. Pojasni zakaj? 
3. Kakšen vpliv ima Jadransko morje na podnebje, rastlinstvo in gospodarstvo?  

 
 
Rešitve nalog (fotografije rešitev iz zvezka ali pišete v word) pošljite na elektronski 
naslov druzboslovjeSTOK@gmail.com do 20.00 (3.4.2020) 
 
 
 

 

 

 

 Oglej si: https://www.youtube.com/watch?v=c5e5T-7x1sI 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE SO SLOVENSKI DEL SREDOZEMLJA 

Obsredozemske pokrajine delimo na flišne in kraške U 119 

- zgodovinski pojem »Primorska« - Obsredozemske pokrajine, del alpskih pokrajin, 

del dinarskokraškega sveta 

- obsredozemske pokrajine so tiste, ker se čuti vpliv Sredozemskega morja 

- nimajo vseh »pravih« sredozemskih značilnosti: podnebje, rastlinstvo  

gospodarstvo, način življenja  obsredozemske 

Delitev: glede na kamninsko sestavo in posledično tip površja - glej zemljevid U 119  

Oglej si še: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html  

- flišne pokrajine (gričevja, hribovja in doline) – fliš = nepropustna kamnina  

površinski vodotoki, hitro mehanično prepereva, površinsko odnašanje  

rodovitne prsti → kmetijstvo 

- kraške pokrajine (ravniki, podolja, hribovja) – apnenec  pomanjkanje vode 

(vodovodi iz drugih delov), manj rodovitne prsti 

 

 

 

mailto:druzboslovjeSTOK@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=c5e5T-7x1sI
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html


Slovenski del Jadranskega morja in njegov pomen U 120 

Oglej si: https://www.youtube.com/watch?v=NAykta2QYN8  

- 1/3 Tržaškega zaliva  

- Vpliv na  

 podnebje (milejše), rastlinstvo,  

 poselitev – visoke cene stanovanj 

 gospodarstvo: Luka Koper – nadpovprečen pomen za promet; turizem, ribolov, 

prilagojeno kmetijstvo 

 

Podnebje in rastlinstvo nimata povsem sredozemskih značilnosti U 121 

 razlike od »pravega sredozemskega« podnebja – višek padavin je jeseni ne pozimi 

 količina padavin se z oddaljenostjo od morja povečuje - Grebeni in planote dinarskih 

in alpskih pregrad dvignejo tople in vlažne zahodne in jugozahodne vetrove. V 

višinah se zrak ohladi, vlaga orosi (zgosti oz. kondenzira) in nastanejo orografske 

padavine.  

 

 največ sončnih dni v letu v Sloveniji, burja = sunkovit hladen veter, ki piha iz 

dinarskih planot proti obali  

 

Oglej si. https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index3.html  

Oglej si še: https://www.youtube.com/watch?v=7lTmZJz2Fgk  

 zimzelene rastline naravno 

ne uspevajo, rastejo pa tu 

toploljubni gozdovi 

(listopadni puhasti hrast), 

naravno rastje je skrčeno 

 golo kraško površje so že v 

A-O pogozdili s črnim 

borom 
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