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SPL'(}SNA GEOGRAFIJA·

LEGA SLOVENIJE

Slov en lj :1 leži Vsevernem zmerno toplem pasti,' in ~icermedekvatorj em in severnim
.polorn. S tem je dQloč~n tudi okvir za naše podnebje. Od tod štirje letni časi in pestra ' ..
menjavavremena. Smo nam:reč v tistem' pasuv kateremkrojijo vreme pogosti cikloni in .
.anticiklonina svoji poti proti vzhodu.

.. ·z 20_256 krrl ozemlja je naša država med majlulimi v svetu in '~~z~n~a od vsega kopnega ' ..
'sveta le dobro desettisočinko. . .

. N2Ša država . leži v zahcdnejšem delu evropskega kontinenta, ki ga nekateri zaradi
razvejenosti .kopnega med· Atlantskim .oceanom;' Severnim in Sredozemskim morjem

, imenujejo 1\-ledmorska Evropa.Tfa splošno pa deli regionalna geografija »stari kontinent«:
po stranehneba, P01:ej .delitvi leži Slovenija v Srednji Evropi, to se pravi med Zahodno, .
Severno, JUž:.lO· ali Sredozemsko, Jugovzhodno in največjo Vzhodno Evropo, ven dar na
južnem robu Srednje Evrope.

"'j'

Na jezikovni kartiEvrope so Slovenci edinislovanski narod, ki meji hkrati na.Roinanein
Germane. .•

F.ELIEF,
, ,

;'.

Relief v Sloveniji je.nti::giban in raznolik z.aiaili slika štir=8 evropskia orografskih enot
(Alpe, Dj~larsko gorstvo, Panonsko karlina, Sredozemsko kotlinay; .zaradi različnega
kamninskega.sestava in tektonskih G,vgajanj_ . .
Na .stičnem območju' (Alp,' Dinarskega gorstva, Panonske '.in Sredozemske kotliue) S~
reliefne značilnosti vseli enot prepletajo in sestavljajo prehodno ozemlje. .

KAlv1NflvS-,-T(A SESTAVA

Ozemlje Slovenije sestavlja v glavnem 'pet L<}iošldi1eIlot:

1_' Trde silik2.tne kamnine: metarnorfne (gnajsi) in magmatske kamnine (granit, tonaliti.
Po preperevanju iz njihnastaja pretežno peščena in kisla prst,
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. 2. .:Mehke silikatne k2.:..nn:iu~:. metamorfne kamnine (skrilavciy, vulkanski tufi ..Zaradi
. slabše odpornosti proti mehaničnemu preperevanju so. pobočja, zložnejša, .prst
debelejša.peščena in kisla . .

Silikatne kamnine zavzemajo največji obseg na Pohorskem Podravju in v Zgornji Savinjski
dolini ter y pasovihv Posavskih hribih in Karavankah .

.. 3.. Trde k~.df(n.iatne 'k::mmine: apnence in dolo!~zit. Prst je glinasta dci ilovnata, v večji ..
debei.iDi sprana in kisla do' nevtralna Nahajajo se v Julijskih.. Alpah, Kamniško- .

.' Savinjskih Alpah, v celinskem Dinarskem Krasu, v zaplatah v Predalpskem hribovju,
4. Metke karbcnatnc kamnine: laporji, "pe.fčerzjah, glinovci. Skupna jun je slaba

.odpornost protimehaničnemu preperevanju iri zatoprevladuje v njihzložnejši relief, .
.pogosto tudi gričevje. Na zložnejšempovršju je prst debela.inrodovitna inv večji meri· .
kmetijska, Na nižinskih mehkih karbonatnih ·1car:ttuinah je prebivalstvo gosteje .
naseljeno. . . .'

5: X',,;art2i'r;e' naphvmc~·,v hladnih dobali pieistoceilaso jih v podgorje naplavili vodni
. "tokoviizIedenikovinz neporaščenih vrhov. Tokovi zvišjihgora so naplavihprode, z

nižjihjz rnehkih·kat:D.Ditl. pi peske in ilovice. Na mlajših prsteh tipa rendzina in ijavica
je, obilo njiv in travnikov ter naselij. Kvartarne naplavineprevladujejo vdnu dolinin

..'kotli.uiu v manjših zaplatah v dnu večjih krC!Šllli~depresij. ' . .... . .
, .. '·,1.. . '. .

"

NASTA.JVE.t.tDANA;)j'lrJEGA 1?ELIEf"A. . " .

,.V'.~~6r6:šIci·i:fitelcr6sfi'š·eJ~·ila"obmOčju dandšnje slovenije' v-pBle~k(;pim. menjavale
t: moIjem.· V mezozoik;' je prevladovalo morje. Občisno so' se iz morja dvigali posamezni
rleli ozemlja kot kopno., V morju so se 'odlagali .različai sedimenti paleozojske in
rnezozojske starosti, .Iz katerih so pozneje nastala današnja hribovja in gorovja.' . .
y. terCI.a.ljTi. je bilo slovensko 'ozemlje na območju delovanja .alpidske orogeneze, ki je-
potekala v 'več fazah; V prvem delu terciarja je morje še pokrivalo' dele jugozahodne
Slovenije. Vzhodno polovico Slovenije je začelo iz Panonske.kotline preplavljati morje. To

....je bilo Panonsko morje, kije 'za seboj pustilo terciarnesedimente (nastanek premoga->'
Posavsko hribovje, Velenjska kotim.a).· . .- .

:',':. Na·J>i·eh~cb.iz oligocena v i-d;cenje zaradi podrivanja Afriške plošče ·pod Evrazijsko fudi
.:::,:n:aobmočju Slovenijenastalo intenzivno gubanje in edo prevračanje gub ter narivanje enih .

. čez druge.' .... '. . .

.v.mlajšem '!fuc-f::enu ·w·spcdnjenf. pliocenu je bila tektonsko mirnejša faza k' erozija je
"površje r.:;jkaj uravnala' . - .' . . . '. . .' '.:'.. . . .
Sredi pIkJc;eita se je' začela doba tcktonske'ga·raziamlj~a. Že prej nagubano iri narivano in
na vpcvršju uravnano . zemeljsko Zgradbo je tektonika Vzdolž" alpskih, .dinarskih ali
kombiniranih smeri razlomila v-grude, nato pa jih' je dvignila neenakomerno visoko .
.Uravnane površine so se najlepše ohranile v apnencih, v katerih so ostali visokogorski podi
in Visoke planete (npr.ina Kaninu, ob Triglavu, TIaKomni-Pokljuki, Mežakli, Jelovici, .. .),
Nekatere kotlineje tek!.o.uika poglobila tako hitro, da so se obdobno ojezerile, ker jili rečne
od.k1ad.uine 'niso zmogle sproti zasipati. Med mlajšimi kotlinami so 'Velenjska, vzhodna
Ljubljanska.Boška ravnina lil delno Krško-Brežiške polje. :
tr prvem e;.du Icvartarja,' v=pleistocenu se je močno pospešilo preoblikovanje površja
zaradi povečanega mehaničnega preperevanja površinskih kamnin v ledenih dobah. Zaradi
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zmernih nadmorskih viŠE~naših Alp in dolmastega reliefa so bili v naših gorah le.dolinski
~~-. .. _. .

. Gorske reke, ki so ~ mrzlih obdobjih v nižinah naplavljale prod, so v toplih rnedledenih
dobah in v holocerui spet vrezale nižje terase. Na rerasiranih kvartamih ravnicah so zdaj

. najboljše zemljein najgostejša naselja. .. _ .
. Sk.ia<1."10 s še trajajočim nastajanjem višinskih rclik in .večanja strmin je za Slovenijo

... značilno' tudiprestavljanje kamninskih gmot v ~bliki zemeljskih plazov; K plazenju. so
nagnjena predvsem pobočja iz mehkejših kamnin, ·Najb·oljplazovita pobočja spoznamo po :
nagubanem površju. Plazovi škodijo ·cestam, rušijo zgradbe, prekinjajo cevovode in kable.·
Redkejši 'so v skalnatihstrminah poderi skalovja, . .. .
Odraz še .vedno . trajajočega tektonskega diferenciranega premikanja grud .so potresi.
H~pioč.b.ejši I?0tresi grozijo območju Ljubljane in Brežic. ~a potrese 8-".stopnje po MSK
morajo biti pripravljeni kraji v okolici Krško-Brežiškega P91ja, v pasu. med Karnniškimi :
.Alpami in Zgornjo KOlpo ter ob zahodni drŽavni meji, kamor sega :fuI-Jansko·potresno
obmcčje. . .

l?ELIEFNE ZNAČILNOSTI
r

Slovenijo pogosto označujejo" za goraro deželo. S povprečno nadmorsko višin~ okoli 580m·
sicer je. nad evropskim povprečjem, a precej pod svetovnim.· Skoraj polovica površja ..
'Slovenije jev pasu do 500;:r:.'nadmorske višine. Do 600m. n.v. klima še omogoča gojenje
vsehpoljščin.. . .. . . .
NakJon površja dovoljuje strojno oranje do okoli 10° in strojno košnjo do okoli 20°

. (odvisnood stroja). Po-vp-;-ečni-strIDecslovenskega.T~.lie:f.~jedobrih n°. . . ..
·Po relativnih višinah vrhov oz. slemeh nad okoiiiliini dolin~ jotujeI~o,pokgt·;ivbftl,·~

: . kategorije griče~j~, Irribovje oz. goroyje invisokogorje.. .. .

·PODiVEBJE

Vreme se v humidnem (vlažnern) območju zmerno toplega pasu močno i~ h.i.tr~spreminja,
:V glavnem ga določajo barične tvorbe in zračne gmote ..
Baričn~ 'tvorbe"so anticiklcni in cikloni. 2-3. an.rici..:a:6~je značilno Ietio vreme-s suhim

.zrakom, za ~ikl~h pa oblačno; pogosto padavinsko vreme z' vlažnim z:ra:kOIll.. .
Zračne gmote dobijo .·pri daljšem zadrževanju nad zemeljskim površjem s hornogenimi
razmerami skupne značilnosti. Ločimo jih na celinske (kontinentalne) - te so praviloma :

. sušnejše ~ in ;:norske· (maritimne). Na to, ali nam bodo te gmote prinesle lepo ali.
padavinsko vreme, ·vpliva seveda tudi. grezanje (aaticiklon) ali dviganje zraka, kakršno je _.
ob cik.Ionu. Na splošno prinašajo maritimne vlažne gmote padavineali vsaj oblačnost, suhe
pa lepo vreme_·

Glede ur s sončnim obsevanjern so.v hladnem delu leta na najslabšem kotline in doline
notranje Slovenije, ker v njih megla in nizka oblačnost zmanjšujeta osončenost Gore pa

L =



Uživajo pozimi več sonca kot nižine. Toda poleti i:asbra visoke gore tako Imenovana
gorska oblačnost (pravimo, da imajo- kape). -

Slovenija leži sredi medpoloru iil ekvaiorjem in zaradi te lege imamo izrazite štiri letne
-čaSe~Po legi smo v pasu prevlade vetra'vod Z, JZ ih st .Jvišinah in nižinah (tu so vetr-ovi-
orografsko .odkionjeni). Ti vetrovi prinašajo oceanske vplive.' vetrovi od J; N ter IZ v
manjši meri tudi vplivSredozemskega morja, - -

Zaradi velikih višinskih razme v -Sloveniji je nadmorska --yiširia' za ·kmpe!·~t-.!re
pomembnejšaod oddaljenosti od obale Tržaškega Zaliva, ki je najtoplejši del države.

-Povsod po Sloveniji je -na.jl-Jadnej<:imesec januar (visoko v gorah skupnosfebruarjem) iri --
najtoplejši julij (ila Ki:eda:.-1ciskupno z avgustom).' _'o _ _ _ -

Za doline-in kotiinepa jeznačilen tudi pojav temperaturneinverzije inmegle.
. ~ .... .

Vetrovi dosežejo pri pas izjemoma tudi takohitrost, 'd~ kot viharji povzročajovetrolomein
__delajo _škodo na zgradbah tej- pridelkih. _Vendar: povprečna -vetrovnost -vzavetrju Alp- Iii .
visoka. -Majhna je v večjihmestih in kotlinah sploh. Najmanj vetrovneso kotline, kjer je'-

-največja gostota 'prebivalstva.rki z zirnskim ogrevarijem domov onesnažuje trak, muejveč
_industrijskih obratov ~ onesnaževalcev, - . .- - .

.i. Ker je ~~e:5n4Ž2nGst zraka pereča predvsem 'poiiuU;1c:o-j~,bistveno zmanjšanodviganje
- zraka od segretih tal, izboljšujejo naša kotlinska mesta zrak s.kurjcnjemčisiejšegapremoga
ali plina; -, .-

, Slovenska d.•.žava je s predpisi in zakoni zadnja leta uspela zajeziti :naraščanje mnogih _
-.'oblik onesnaževanja okolja, tudi zraka, z-zahtevo,' da odpravlja posledice tisti, ki škodo -

. _'·.-povzreča.'Kzm~š~upribpevajo,1!JdLČlstilneIlap[ave::na~ii@9,~1e!ctr?-'P.:~ _ ,,,_

z malo nad 150a.iJJJ:iJ. povprečja letriihF~d~"uispaua -Slov~nija med izrec!iio'llam~~ene·i
;predele-svetiL Pas .najvišjih letnih padavin je- v: nizu vi~6kili gora na.južnem obrobju_
Julijskih AJp (3500-4ljbOmm).Od tod se letne padavine .znižujejo 'prooti jugu. v obalnem
pasu jih je malo -'pod lDGL;r;m: Obilne so v robnih dinarskilrjilahotah in v- ovršju ..
notranjskega Snežnika (do 2~GOillill):Od- zgornjega Posočja sepadavine .znižujejotudi
proti Vzhodu, še bolj preti Prekmurju, kIer jilije- med 800 ll_900rriill. Pozimi je povsod po
Sloveniji najmanj padavin. o - - -

-- {

- .Za snežno odejo v~ab j~--ZI1ačilna~~elika:-nesta:biliiost iill~ reko -traj~ nepretrgoma en.
o _ mesec ali- \~eč. Skupni _seštevek dni s dnežno' odejo je naJrr;a..~si ob -obali' koprskega-

primorja, Iger sneg le redko obleži, V lližinah vzhodne Slovenijeleži manj kot dva-meseca
, ili valpskih kotlinah n;ekaj več. Dolžina snežne odeje v -hribih je vglavnem odvisna od -
nadmorske višine. Domnevajo, daje Snežna 'meja v ';iŠini'okoli 2706rii (tam zapadli sneg
ne bi skopnel vse Ietodo zime). _ _ ',. -'. " '-,. -

Močne padavine, ki jih prinaša .med majem iri novembrom zlasti 'zastoj fronte pri prehodu
čez Slovenijo, p~ povzročajo rcčne.pcplave. V, visokem gorovju se reke ob poplavi
(povodnji) manj razlivajo čez strugo kot nižinske reke. o V poplavnem območju je človek
pred :iZbiro, ali se umakniti 81i omejiti poplavnipas z regulacijami korit. o



Glede na vse omenjene podnebne vplive in dejavnike delimo Slovenijo na tri podnebne
tipe:

·1_ Subw.edrten:nsko podnebje: povprečna temperaturanajhladnejšega meseca je nad O°C,
povprečna -temperatura najtoplejšega meseca pa nad" 20°C:: Povprečne oktobrske
temperature so višje od aprilskih, Povprečna letna količina padavin je .od 1000-

'1200mrrL Padavinski režim je submediteraIiski (prim ami višek: padavin je jeseni in
sekundarnivišek padavin je na prehodu pcmlcdi v poletje). '

'Submediteransko podnebje ima dolina Soče do T01Ti':~D~ vse pokrajine, ki :ežijo JZ od '
Banjščice, Trnovskega gozda, Nanosa, Vrcmščice in Snežnika z izjemo Brkinov in
Slavniškega pogorja, "

;2_ ,'!ZmenlOcelir:..sko podlZ·ebi~': povprečna tcnipera14ran~jhIaciDejšega meseca je medO' in
, "it°c, povprečna.temperatura najtoplejšega meseca pa med J5 in 20°C Povprečna Jetn~

"~O, ,';'., ';:, ' ;koIičin~padavin. je .od .800 'do 28 oomrri , Značilna. sta submedite~ki LJ.
subkoDtinentalci padavinski režim (največ padavin pade v poletnih.mesecih in najmanj

'po'zimi, sekuDdarni višek padavin je jeseni). Celinskost narašča proti Vin sv
Zmemoceillisko' 'podr:ebje' wa vsa Slovenija :razen .območij, ki spadajo v
submediteranska in gorsko podnebje.

3. Gorsilo .po(f;u!!d~: povprečna temperatura najhladnejšega .rneseca je Pid' -3°C,
-povprečna temperatura ~ajt9Plejšega meseca pa nad ·10°e. Povprečni letna količina
.padavin je od 1600 do nad 3000mm_ Značilna sta subkontinentalni in submediteranski
padavinski režim. ' .
Gorsko podnebje imajo nad 1500ro visoki predeli Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-
Savinjskih Alp, Pohorja, Tmov~Jcega gozda 1.'1Snežnika ter vmesnedoline in ostali

, nižj i svet Podnebju gorskih dolin.in pod 'j·S'OCm·ležečim predelom daje gorski ,znaČ2.j
lega v bližini.visokogorja, dolinam tudi pojav zelo 4.::0~De temperaturne inverzje. ,

·PRST.JN RASTJE

, PED'OLOŠKER4ZMERE·',

Pedolcške 'ru. vegetacijske razmere so v glavnem odvisne od klime, ki je pri nas humidna,
Od 1500~ padavin jih odteče okoli 1000rol1L,Ta voda prenika.večidel n~jprej skozi prst,,'
ki ji .izpira .hranljive snovi za vegetacijo. Zato so v' taki humidni klimi stare prsti na
vo doprepustni podlagi sprane in kisle, na ravnini na vododržni osnovi pa oglejene.

Na, vzpetem svetu, dolriuje ta1n.i tip' predvsem kamninska podlaga prsti. Gledena njo
Iočimo:

L Prsti ua trdih 'silli~atmb. kat~::i::::.ah.N2 llji.:\ nastale Fsti so zakisane in ila strminah
gruščnate, peščene in plitve. Zarije je značilen ranker (plirva, slabo hranljiva prst na
silikarai podlagi), v zložnejših legah pa »kisla gozdna rjavica«. Večinoma jih porašča
gozcL
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. 2. Prsti na memr...dt si~ik:tt~fh ka.alr>bcl;.. Razviteso debelejše in vlažnejše prsti ter kisle
gozdne rja-pice.

. .' .' .. . . '.

3. Prsti na trdi.h kad:wn.ztnih kani:<>"inah. Za pobočja je značilna rendiiiia (rjava tanka
prst na karbonatnipodlagi), za uravnane površine pa debela pokarbonatna tla; v
Primorju mestoma tiuu jerina (terra -"ossa), na Dolenjskem rdečkasta aliopečflo rjava .
Ca.. . .

4: Prsti na mehkih ka'rbon~tnili f..ak0i'.laI:.. Kerje v ~iil zložen relief, je prst praviloma .•
globoka in rodovi~a . Primerna je za njive, travnike in.na ugodnihklimatskih legah tudi'
za vinogradeter s~dovnjaice.· . . .

. 5.' Pr-?t na. kvartarnia aaplavinah.. Na mladihiprodnih in peščenih naplavinah so .
. . obrečci ali liii:zei-abw. tla. Na wurmskih prodnih terasah pr~vladujedava rendsixa .ali.
..rjavica in .tu so pri !las najbol] sklenjena polja. Na ilovnati podlagi' prevladujejo

, .. travniki, naglinasti in' organogeni podlagi pamočvirja, kijih je človek Že izsušil ali jih
šemeliorira, ' . .

. '"

l;:J S· t: rr:,ILO.' .rs: ",

': .. -,

..
}'..

'., '.,'.

Razen. na nekaj odstotkih ·površj.a? ki predstavljajo svet U:ad.gozdno rnejo.. in "na nižjih
skalnatih in meliščnih strmalih, je ozemlje države po naravi g-0ztill~ta pokraj ina ..

.Gozdnata pokrajinanepcmeni samoprevlade gozda hi. čistega zraka, ampak tudi prevlado
. manj. rodovitne-zemlje, saj so gozdu navadno prepustiti zakmetovanjenajslabše zein1Jlšče,' .:.
"Ponl(~illfudl redko poselitev illprometno-izeiiraaost z go'~m ločenihnaselij~., .
:. .' • .., _ • . •• ' • . . • f

Po gOZ<1I1l statistiki ·preds+..avlja stJzrekd. vecino 4tevja. v celinskem visokogorst:vu: in v
dinarskem .de1uSlovenije, kjer je obilno zamenjala bukev. Toploljubni beli f5abet je

. značilen za gričevje: Hrast dob še prevladuje na poplavnihnižinah,: na gnčevj~ "tudi hrast ..
graden. V Primorju od bi-astovrastetacerinpuhasti hrast; sicer pa so' tam obilno zastopani
mali jesen, gabrovec in dnii bor: Na posebnost tai ili klime so navezani sestoji še mnogih

..drugih dreves iudrevesnih združb.nekatere paje vnesel človek .. .' ..

... ;

v gozdovih, ki zajemajo OKTog 53%.' Slovenije, predstavljajo. igJa~~i 52iu listavci '480/0"
. lesne zaloge.

sstarostjo dreves .in onesnaževanjem okolja se je povečala obolelostdreves. Drug razlog
zanjo je klsli dež, S(\ v ~~ razne bcleirii in še neznani vzroki. .... . .
z; ' •• ". .:

Gozdovi imajo poleg gospodarske še naravovarstveno iii estetsko 'VlogocNjiliov~ prvotno
.podobo in življenjske procese v tem najbolj razvitem biotopu z največ humusne zaloge pa
ol.ranjarno predvsem v narodnih, ·regEjskili in krzjffiskilit,:arkili., .'.
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"V .Sloveaijije padavin nadpovprečno mnogo Inz 11m? ozcmljaodtcka v po~reiju "21"
litrov vode na sekundo, kar je veliko. Zato upravičeno govorimo o "log~h'U vod. To"

. bogastvo pani enakomerno razporejene. "" "
"Ker se reke raztekajo proti. Vzhodu .injugU, imamo le dve" večji reki, Savo in Dravo, vendar"
dobivaslednja ,,'ečLT10vode vAvstriji.J'Iad IOCcm dolg glavni tok imata šedve reki, Kolpa

.in Savinja.' Podonavju sicer pripada 4/5YseSlOv~rJ.je, vendar odvajajo iz Slovenije vodo
prek državne meje na vzhodu štiri ločene: reke, Mura, Drava, Sava ~ Kolpa.""
Največja rek; Sava, od\~aja vodo" ~Z~obrepolovice države: .' "

REČ]V] REŽL~{f"
""

V Sloveniji j.oznamo štiri rečne režime. Po";sod na kolebanje rečnega vodostaja ~dno
vpliva" evapotranspiracija (izhiapevanje prek lii:o v), "katere; Jetni potek Je" skladen s
ternperatumim potekom. Odtočni količnik (toje delež padavinskevcde, ki odteče, v %) je
zato poleti najnižji. " "" "

0. " \

1 :Prnn.orski evapotransprracijsko-cležni rečni režim. Značilen je v submediteranski
Jdimi- .Reke imajo najnižjo vodo poleti in,septembra, višek novembra in visoko vodo še "
vs o zimo. "" . "' "'" . . " """ . ""

• <

, ' "2_ Alpski evai>Mr~Bspiracij;ko-sHežni rečni rcžim_~"Vvisokogoiju je .nizka veda pOzimi"" "
zaradi zadrževanja vode v snegu in malo padavin," Najvišja je marca,' aprila in maja, ko
se sneg' taj a in je precej padavin. Najnižjo vodo imaj o reke" avgusta Drugi višek je
novembra."

T .L~rlenišk&-Jemi ":'eč;,-;irežim. Višek vodei...'Ilajo reke poleti, ko je rudi višekpadavin,
". obenem pa se tedajuajboijtajata-jed b sneg. Najru:Zj9 vodo imajo reke januarja ili"

decembra Takšen ~ečni režim imata reki Drava in: :rYfura,ki pritekatajz pretežno
.avstrijskega visokogorsrva, .

"4~o C;r.:-Cki" o"..:.~r~""":'*--'~~J~-~'~<-;;"'~'~"A;L·'C."'ll<'-<>~~;-~;;:;=.D"~~" v";~PL-""'O' ~p. ;m<>;.c, reke marcaIL..,...• I.U~ . _~a.y-U~~A~.3.l.l..&._'-...!.j"",.:').U-"""''''..~ .1":'~ •. IO.~...'("'J.u..& .•. .LJ",VJ.. . ..&..J"-'''O''' ..•. ',U,:-" ..••.....u.,""""J" .J...v..u... . ..L u....v

" -ali aprila, drugi višek pa je novembra. Najnižjovodo imajo .reke avgtis?L

ČLO"VE.I(!JV VODA

Zaradi vode zapnje "iri"vodni page.::!, za zaščito pred poplavami in erozijo bregov ter
obdelovalnih površin človek: že od davnega posega v mrežo vodnih tokov. Pri nas Je le
malo nespremcnjenih strug. "
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.' .. .

Naravo\'a..:--stve~o·osveščenajaYnostje tudi pri nas kritična do neprimernih regulacij tok:~v
in i.Zgrad.r:Uenovihakumulacij. . . '.

Posebnost gic<1;vod pa nas je Kras. Dinarski kras ciobi nadpovprečne veliko padavin, aje
voda dosegljivaIe v redkih j~<L.1, predvsem pa ob kraških izvirih, yi so LTlD.O"gi. na robu
haškega ozemlja. Izviri globoke -laaške vode imajo leto in dan enako temperatL!'[o, ki je
podobna srednji letni temperaturi-iraka na kraškem površju.

'. Najbolj ugodne za oskrbo s. pitno vodo so podiA:liu~e v večjihrečnih prcdaili zasipih. .
·Pomembne so na Murski ravnini, na Dravske-Ptujskem polju, Spodnji Savinjski dolini,
Kiš~er.n polju, vzhodni Ljubljanski kotlini, Iškem vršaju na Ljubljanskembarju inv Soški
.ravIllD.1_.

.CIies.n~erH}st rečne vode se spreminja skladno z vodostajem, inje največja ob sUši:-
'Počasi se zmanjšuje, aje še vedno huda ovira za poletnokopanje vsajnaspodnjihtokovih
·rek, .ram so najbolj -onesnažene reke, ki.teČ~jo skozi 'industrijska 'območja in večja mesta.

_ .;Najvišjl, četrti razred dosegajo v spodnjem toku Kamniška Bistrica, Ljubljanica.Voglajna
·Ul Tržiška BistDc3.; Najbolj bistra je voda v povirnih delih· rek Soče i...-1Kolpe:

JEZERA IN kiOIUE

Jezer u:n~o'v Sloveniji razmeroma m;J~~ Razen Bohmjskega (3,2km?) in 13Iejskega jezera
(l,4kuC) so druga majhna. Obe irrieno';arJ.i pa po 'površini prekaša periodično kraško jezero

. na' Cerkniškem polju-> Cer.kriiSka je.c..ero(do' 24km2): . . . _ .: .
. SIa!pr1O s431m dolgo obal~ pripada.državi del Tržaškega-zaliva, po katerem.potekameja

.. •. . s-sosednjo' nalyd inHrvaško. .Čeprav majhno, .nam to morje nudi pogoje za morski
"'turi:zi:m; plovbo ili ribištvo. - .. ,_.. . - ..

! .

,:".

".:'·'··j{J:[ETIJS1'VO lN GOZDA1?sTVO"
.: . ~ .- - . . ::

z~ kme'tijsKo ic~.bo·primernegazemljišča je .ie .43%_~lvred kmetijsko zemljo štejem?
obdelovalna zemljišča.pašnike, ribnike, trstičja.inmočvirjane pa gozda,

. " . :" ~ .

' .. Kot drugod po svetu se je tudi pri nas v dobi in.J~afu:atije· zmanjševal delež bnečkeg~ ..
prebivalstva. K..rnečkega prebivalstvaje največ v Subpanonski Sloveniji. .
.Skladno z zmanjševanjem deleža kmetovalcev se je zmanjševal tudi delež vsega kmetijstva
k skupnemudohodku zdo majhen delež tistih, ki imajo kmečka' gospodarstvi, živiSamo
od kmetijstva (leta 1991 le 11,9%)- ..
Pri nas se je po zadnji vojni zelo povečal delež polkmetov, ki obdelujejo zemljo ro službi,
veliko zemlje pa. so 'si pridobili vu endarji iri sploburugod živeči, zlasti gozdne ID.'
vinogradniške parcele. . .
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5,2% vse kmetijske z€.;:nlje·imajo v lasti posestva i.manj kot Ina zemlje. Proces drobljenja
kmetijske zemlje pa še vednoni zaustavljen, čeprav smo država v prilagajanju Evropski

. l..miji,· kjer je povprečna posest-pretežno živinorejskihkmetij. 2-. do č-krat večja Pri nas je .
povprečna velikost kmetije 3,2hain v EU 13,3ha. . .

. Po 'zadnji sy.~tO\'ni vojn! ;0 neag~~e' gospod.ar;ke panoge moč~o povečale proizvodnjo, .
kmetijstvo pa le malo. Poljedelstvo je stopilo v ozadje in v ospredježivinoreja. Gre tudi za.
trend zmanjševanja nekaterih zemljiških kategorij na' račun. drugih. Zmanjšuje se ceki

. njiv, vrtov in pašnikcv~,veČ2. P:i se delež sadovnjakov, vinogradov, travnikov in gozda. ' '.'

Skupno z zemljiškimi kategorijami.se j'esp.remenila tudi kulturna krajina; z ilja pa vse o

'življeilje;. tudi' splošni ekoloŠJ.G.pogoji; saj pomeni vsaka kategorija. tudi' poseben o •

.ge6ek(f::op(cizerillj~ z značilnovegetacijo in živalsrvom)..

X{i~ištTO je pri nasbolj.rckreacijska kot gospodarska dejavnost, Trg v znatni merizalagajo
":, s sladkovodnimi ribami ribogojnice na mnogihrekah. lv;orsko ribištvo s sedežem v Izoli z .

';'eč ladjami za ribolov oskrbuje trg z morskimi ribami. . .~.. . . '. .
'.'

G'GZ~:htr.~1vOsevzadujih ~tirih desetletjih 12hkoponaša zrriekaterirui uspehi. Povečala 'se je,
gozdna površina/Posck zaostaja za iesnim prirastkorn in zato st je lesna zaloga v štirih

.desetletjih zvišala' za četrtino: .
. Gospodarnost gozdov precej zmanjšujeznaten delež varovalnih gozdov (pred erozijo na
.:str:mih pobočjih in ob gozdni meji), ~ škoda zaradi divjadi, Razne druge škode zahtevajo
, .na, o ~et; več. stotisoč m3 lesa (mrčes, bolezill,· požari,' vremenske ujme); Goz:dnl požari'.

o prizadenejoob 'sii~l'zl~-iI Primorje. . z ", . , , " '-. '-, -'~.: .,._-,:. -. ,-,~.,.~ ",-.:; :, '", ' ' .

. ,' .....•....... ~' -',.E' 7\.TF' kG'El TrN /~J.. '1~ft."t1.. s.ss.rs,

" Med. primamimi energetskimi viri (iz njih pridobivamo uporabno, energijo) sta pred ,19_
s'to!_etjer:i vodila I~ iri iz njega pridobljeno Gi?Ije-

.. " .

'0 V 19_ stoletju je-za. pogon pamih kotlov stopil .v ospredje premog, -Izgradnja- JU7ne
železnice skozi dolino Sav'e je pomenila razcvet kopanja rjavega premoga v terciaruili

, sedimentih med Hrastnikom fi,Zagorjem. -Odkopavanje lignita v' Velenjski kotlini se Je
'.začelo 'leta 1917_,D~es'večino proizvodnje pokurijo šoštanjske termoelektrarne.

Vdcvetuesetih letih tega stoletja, ko je elektrika povsem nadomestila premog pri pcgonu "
vlakov in ko so dale prednost elektriki tudi železarne, konkurirata premogu še nafta in plin.

, Ko so v osemdesetih letih 19.: stdeja začeli uvajati električno razsvetljavo v mesta, se je
začela <r'", .1Cl1:l večjih ~,;,>,...;6~-:'+l~a'e'- na rekah po .va ie b;la' zvraiena il" reki Dravi jn A~.•.res&.L4'...,.-ti.lJ . _...... ..l.i. .•..~u..::....,l.:,....tt....at.:;:: 1.:";' .!. au..... ,... \: J"'" ;..~ L,SlG...J :l.L 1 ('&".J.. ..a..\....1...i./! ....•.1 ~ •....•dl.!__

.. je na. i:~~reki g b.idroele!~:"':-2ill' Na reki Soči so 3, Ila Savi pa 4: .
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. Leta 198 l.jezačela obratovati jedrska elektrarna.Krško, kije največji energetski objekt v.
državi. Jedrska elektrarna krije 115 slovenskih potreb.' Poleg JE pa predstavljajo stebre

. proizvodnje .elektrike v državi še li;·terP.l·odcktranle v Šcštanju. .

'00

PLIN lN lVAFTA...

Edino koriščeno nahajališče zemeljskega vfma je pri Lendavi, a daje re še neznatne
. količine. . . .. . . "
Leto, 1978 je .bilzgrajen mai:s~hu pli~wVGd: po' katerempriteka plin' iz Skupnosti
neodvisnih .držav .. Plrn.ovod prestopi avstrijsko ..mejo pri. Cmureku in 'poteka .preko

o,; ,;:.}.ju.plj3.1;ice do Nove Gorice: Da.tjša· sta .cdcepa 'na Jesenice in v Ravne' na .Koroškem .
. :~, '.' . o; Povezan Z italijanskim omrežjem omogoča dobavo alžirskega plina,

fI' t. Poraba plina hitro narašča in nadomeščatudi tL mestni plin, -. . .
:. I _0 • •• .' • ' •

.'~,.

·z :ražvcjcrn ruotorizacije jc':onaraščalai;tudi' poraba 'naftnlh i:k~atoy,ki je' 'zdaj .
najpomembnejši primarni virenergije in. skupnos plinom krije .večino energetskih potreb: :

'Edini in zdaj že izčrpani domačivir nafteje riahajališčepri kraju' Petišovci Pri Lendavi
Večino naftnih derivatov' danes uvažamo. 'Največpotrošene energije .odpadenapromet in

, industrijo. '. , . . .. . , .

o- •• ' •

••• ;_:_._-;- ••• ~ •••• - --- -- : __ o

.RAZVOJJl.vI)USTRJJE .

Y' ~9. 'in 20 . stoletju je: proces industrializacije tudi. vSlovemji globoko 'spremenil.
. '':-proizVodnjo~ družbeno sestavo, načinživijenjain življenjskoraven. : . . ,

.. '. 'Pred 19.': 'sto1i~eIn je' vellk del ° proizvodnje . slonel na .IlJ.anufakturahm obrtniških
o delavnicah .. Uvajanje parnega stroja:v 'tridesetih letih preteklega stoletja je 'p~spešilo
propadanje proizvodne obrti ln nastajanje tekstilnih tovarn, kqncentracijo železarstva in'
rudarstva .' - ".. . '1 • o-

. Izgradnja Južne železnice leta 1947 do Maribora, 1857 do Trstain priključkov.je pospešila'
.industrijski razvoj krajev oh njen, .zlasti Maribora, Celja, t.i.' Črnega revirja in Ljubljane .

. Nastale so prve i~du~trializirane -pckrajine, večidel v tj.' iu.e'.:istrijskeru. pohnesecu
(Dravski polje, Sp. Savinjska dolina, Črrii revir; Gorenjska z Ljubljano) .., '.
Po obnovi med drugo svetovno' vojno porušenih tovarn. se jerazvijala predvsem t.i. bazična. '.
ali težka industrija (železarstvo, rudarstvo), kovinska in. elektroindustrija ter za izvoz 1eSria,··
z vključno papirniške industrijo. ". . '.. . .. . .
Zaradi politike .poiice!!tirč:ue-.;a razvoja so nastali zunaj že omenjenegaindustrijskega
polmeseca novi .industrijski kraji, kjer so. bile ustanovljene tovarne z združitvijo 'obrtnih

.delavnic in- zgrajene nove. Motorizacija Je omogočila, da je preslojevanje kmečkega v
delavski poklic zajelo široko zaledje. o •
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železarne (jeseniška, ravenska, štorska); delujejo brez domačih md, :;:~'0iZvodnjoso
zmanj šale in specializiarale ter jo razširile na polproizvcde.
proizvodnja barvnih kov;;}; tovarna glinice v Kidričevem, ki proizvaja aluminij. ,
Icovinska in strojnaindustrija; po zaposlenih je v vrhu industrije. Obrati so 'številni in
razpršeni po državi (tovarna osebnih avtomobilov, tovama iurbin).
elek-n-ouldustrih; značilna je velika razpršenost manjših obratov po državi (tovarna '
'bek tehnike Gorenje, izdelava elektromotorjev, združenje Iskra} .
~:t;JH.strija nekovin; sem spadajo steklarne, tovarna brusov in orodji v Zrečah,
'k~rami~nain~usuij~ cementarni, kamnolorni, gramoznice, peSkOKOpJ in apnenice. "
,kemična, i:!ldustrija;, usmerjena je v izd~iavo potrošnega blaga in surovine 'večidel ,
Iivaža (farmacevtska industrija Lek, Krka). " , " ' " "
~;;I;a industrija; je ena najstarejših pri nas in razpolaga z domačo surovino. Sem sodi
~u'aip~pima industrija. '

'- 'ji{{ksti~a' indusrrij a; uvrščamo jo' med pomembne .industrijske pa!loge po 'številu
" zaposlenih žensk. ' '
-,Gdus(r.jausnja; surovine uvaža (izdelava konfekcije ~r1obutve.igurnarska industrija).

" živilska industrija; , '

OBRT

" ,

V p~:ec'fuldustrijski d~bj so obrtniki' izdelovali večino tistih. potrebščin, ki jih danes' nudi
, industrija. '
"S' prihodom železnice' je začela iobrt pešati. Po drugi svetovni vojni,' so se mnoge
,proizvodne obrtne .delavnice razširile v industrijske. ' , ,
Med leti 19.76 in' 1993 ~c'je 'šlev11o obrtnih ~brato'vaJru~in zaposlenih 'ddavcevpr~cej

: povečalo. Prevladujeta elektrotehničnain kovinska panoga. Obrt je znatno bolj razvita 'v
gospodarskorazvitih predelih kot v bolj' 'agrarnih, v slednjih pa je ostajo več Li. domače

,obrti, ki je: 'značilna zanekatere kraje.

"

,PROluB:T " ,

Slovenija ima pon •.embno vlogo kot tranzitna dežela, Lega države je za tranzit ugodna, .saj
.Ieži med močnejšimi industrijskimi območji. Ta imajo središča v Zagrebu, Budimpešti,
Dunajski kotlini, na južnem Bavarskem, Benetkah, v Milanu in Torinu. Poleg tega gravitira '

, ,

prek Slovenije del Srednje Evrope k lukarn v severnem Jadranu,
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Izgradnja železniških prog vdrugipolovici preteidegastoletjainv tem stoletju do leta'
1914 je pomenila v družbi globoke spremembe. " " " ' '''''
Hrbtenica' avstrocgrskega železniškega omrežja Je bila JUŽDa železnica, ki.so jo v kim
1846 do 1857 dogradili čez naše ozemlje.med Šentiljem Ulmorjem za povezavo' Dunajske
~~s~~' ' ' ,
Železnica je pospešila.razvoj bližnjih krajev, zapostavilapa doline.ki se jim je izognila.
Od sosedov nimamo 'neposredne povezave' železniškega omrežja samo z Madžarsko'. ,
Zaradi konkurence avtomobilskegaiprometa so zadnja desetletja ozkotinie,m druge
nereniabiinemanjše .prcge opustili ali sO"obdržali Ie tovorni promet, na nekaterih pa so
-zmanjšali št~vi~ovlakov. " ,'" ' , .. . , ' , " ""

", Žele,znica ostaja najpomembnejše prometno sredstvozavečje r~da1je.'
-o • - '. '. __ •• !', ': .

:" PO~;'Ol-sir.i r~{}~..;,~t se. odvij ii samo na obali Koprskega priirior:J~,lqef je luka y,:,dr~r.Večino
tovora odpade na nafto, rude lil premog. " " "

Cestno' orm-cžje v Sloveniji ima s~ojcestni pio:netril h-iž;bga sestavljataSIO~'el~ika.i.h
'Ilirika. Slovenika poteka v smeri SV-IZ; Ilirika pav smeri SZ-JV. '
"Gradnja avtocest v Sloveniji še ni kOIiČa1J.~ ampak se počasi nadaljuje. ' .. .
.'Odkar je 'vojna ha Balkanu zmanjšala promet- na Iliriki, je največ prometa ml Sloveniki in
podaljšku proti Lendavi. __ ' .

0-" '. '. -:- •

i. .i
: !

, .-
. •...... ; : . . ~." ,. . ..... ..':. '. -. . t ,: ...

: Stevilo osebnih.avtomobilov se je med obema svetovnima vojnama počasi večalo, hitro .pa
vzadnjem desetletjuNa sto ljudi .pridev Sloveniji p'o~rečrio -36ds~bnili avtomobilov." ,

,: Masovna uporaba, osebnih avtOniobi1ov:sicet,'Pbvečtije'olles~aževanje zrak~h.kiati,pa .
• : .'.:i"'- Zrn~jšUje priseljevanje v-večja. zaposlitvenasredišča in .omogoča bivanje v bolj zdravem .:

.vokolju 'v .širši okolici. S tew: se zinanjšujejo' območja zodmiranjetn-prebivalstva.od koder
,:,'':'prej ni bilo mogoče vsak dat-i odhajati na 'd~ro.·~' , : ',: ",.: - .: .: '--;.:":','č . : • ':',

• • ..~.' • • ' .• ,'. • ;. °o" '. .;. ~

.:r
o.;

! ••
"

. '. " :1 ~
'1-" I

.. !,'
, i

";, .:'.' .,V,',Sloveiliji imamo ~d(tri, m:'~;odtiaictai.ili:;;t, Ljubijana-Brnik, },!ia..ribi-T~Zno JU, "
Portorož. portorož iTna 'več poletov polet; največ mednarodnih Ietalskih z'vez.: paje i
brniškega letališči', ' ' ' "

Pokrajinsko raznolika Slovenija nudi različne in mnoge motive za turistični obisk, pač
glede na vrsto IDr1..2::m.a

Za demači turizem je značilna kratka doba bivanja v turističnem kraju, To velja zlasti za ,
turizem o b koncu tedna. . ,
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Glede naravnilrpogojcv in namenov turističnega obiska ločimo v Sloveniji predvsem
gorski> :z.arcviliškio obmorski t~.[iizem in f.rJ.rizcm v večji!! mestih, ki sloni v veliki meri na

.. gostinskih storitvah prchodnim potnikom. .

Go i:"ski. turizem je najbolj razvit v v~SOkOgOIju. Ima' v glavnem dve sezoni, poletno in
zimsko. P6letlle turiste p.6teguje zlasti nenavadna in mikavna visokogorska pokrajina ter
gorska klima .. V zimski sezoni so' v ospredju dejavnosti na snegu in ledu. Dodatna
priv lačnost zagorski turizem sta Bohinjsko in Blejsko jezero .

. Osnova za Zdr4yif~~ki tGriielli. S0 toplicein mineraini izviri, predvsem vSubpanonski
, ~Slovcniji,'l\r~cd večjimi zdravilišči so .Radcnci. .iYloravslce Toplice, Dobrna, Rogaška , .

. ,~i~;~S1a#~ja:,'Podčetrtek, Čatež, ŠmarješkeToplice .in Dolenjske-Toplice. Sezona tu traja vse'
.). Jetoin kede tu D~d~ijša dobabivanja je ludi zasedenost ležišč n~Tvtčja.. . .' .,:. '.: •.

oo • .' • ..' • ,

i.:

';,~;:.; .'. , - ', .....•.• "" . ..... . :

:':: :.Os:do:-Va oh~n;.;~~kcm~~6zrizm~ so dejavi:lOsti na morju, 1]er se kop aIiška sezona začenjaz
zvi šanjem temperature morske vede naci 1;-19!'.)CTo· jej-neu ko.i::l.~emmaja in koncern

'.,-,.septembra; Središča turizma so Portorož, Piran iri. Izola, Nov irnpuiz, zlasti za inozernski
turizem , pomenita d~e.večj~moderni marini.v Luciji in v I:z:~ii.

1:0:Sški i-uozenl ima 'y Dinarskezn kr~-u prec;ej naravnih pogojev. za večji razvoj. K·
ogledom vabijo lchnjakovi prago~{ (zgornja Krka), .kraške doline' (Rakov' Škocjan),

. '.predvsem pakraškejame.

:.

Slovenija je tako kot druge vzhodne srednjeevropske države prišlav čas li. prehoda v
. tržnoi gosjiodarstvojs slabo razvitim terciarniiri sektorjem., Terciarni sektor iri kvartarne
dejavnosti-se pri nas krepijo po letu 1991. . .

. Poleg mdustrije zaposluje p.aj\;ečlj~di trgovin~ Privatizacija je prinesla zadnja letamnoge
st oritvene, zlasti oskrbovalne. obrate: Nastalo je 'obilo novih trgovinic in gostinskih obratov

j tudi-v mai\jših krajih. ;, '. . .
Znatne ileležemed . zaposlenimi zavzemajo zdr~vstyci:;a jnsu:::iali~3 varnost '(8,9%),
iz;obrrl~y~!J.je' in lru.1tura (8~5%); finance in druge i}osl~vne storitve (6,0%), ter javna'
upr;tv:l, skhdl, iJrt..:i~~:ja111dr-gani7..Acii~(6,5%). Zadnje tri. dejaVnosti in trgovina so
najbolj zastopanev sncstih in starih občinskih središčih, še nfijvcč'pa v Ljubljani. . .
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SELITVE

.OJ naselit-ve v Sem 70 stoletiu.Jc prebivalstvo v glavnemnaraščalo. V 19~ stol. bi se lahko
prebivalstvo-skokoma povečalo; če se ne bi-' izseijevalorS prehodom iz fevdalizma v
kapitalizem je nastala agrarna hiza zaradi 2grar~epn::<:lasdj~uesti, ki jesililaIjudi v
tujino_o .

. Agrarna krizaje sovpadala Z rastjo neagramih dejavnosti; zlasti industrije it. rudarstva,
Poleg rudarskihkrajev so se takanaselja razvilapredvsempo dblincili.·in:kotlii1allo 'roje

· ;, sprožilo j;r"esdje"vanje prebivalstva SO hribov, in 16p~esezFn,:dnje v dolino še .do danes ru
'. prend.ialo. Z njim se krepi ddeŽ območij z gostoposelitvijo. . • . .

.. .'. '

.: '- o •• •N~Jvcc izSelj~ll~c~je ~p.rete~JtDl stoletju ocmd,·v'LShod.O~ Ewop;: in v·A.riiit.ik(); zi~stt~'

. . ZTJiL . . ,. '. '. . . . :.. ,.., ... .. .

.. Med ob~ma vojnamaje bilo zaradi Jjjlrcjšc.indus~ializatijei:ii·a.~ izseijevanja, asc je
poveealo rned vojno ~911-.I945' in zlasti spomladi 1945:0 bel slovenskih begiiricev seje

·.. razbcžalc :r:) svetu, ..zlasa. v Argeniinn.SevemoAmerikoinv Avstralijo. .' : ... .... .
S1edilo jemanj rUJ.!'QŽiČllO Li: ekonohzs:k; :izseboe\;diIje\i'1.iJ.j~~;ki šc traja. ..

l., ,. . '.': '.: .... .:. . .... : '.:,.. , ..

V stoletni .dobi sta bili dve različni obdobji močnih m.ig[ficij: Pbl stoic1ja pred 'prvo
.sv~toVI.10vojno je bilo ~očuo· i7..sdjel'~ujc 'SlOVCllC-CV v tujino; v drugi polovici tega .
stoletja pa ob .manjšem odseljcvanju' Slovencev močnejše .rHisdj~~'aHje. iz drUgh':
:r:-epu.bEk takratne države. .'. . = ..

,j

·'~di om~4ien~gapri:;~ljev~j~ ·vSI~vcnij~··.š6j~"deI~Ž"$io~eilce~i' v 'skupnem' št~~il~'
.zrnaojšal oi195;6~~ Ieta 01953 na.89,8% leta 199L' ". .... . 0'

v, posebne pravice, im.ati· .obe avti~lk~i' ITi~jšici,::Madžari' in Italijani.. Tudi števqo··
o ,pripad.ilik6~ obeh rnanjšin seje' zi:[;illJjšai~,'J!bci;;bri6 'se'l.e zmanjšalo Šttv~o Slovencev {jo ;

".,zamejstvu ,; Haliji 'lO v Avstriji iiipri slovenskih izselje.ncihvtujiD..!o 'oo ,.: ••• o •• : ·;.·0·-
, _~'I ,:_:":.,:-." J .~ .-: - -',:': • ,',' '.~::" .':- • "--_:,',:' • ','.t -_~.... .._:.~'...: '::... ,:,'~"_=': - . -~'" .

.: »> Na ·na.ro(~'lQsti:lOmešallcnl,·;sl~ve05kci~in~~1hrske~ ..oz~iciiuokoli L~nd~\'e"irl'ria vzh.;cill~~:
. ' .Goričkcm ter. v Koprskem primorjuje uzakonjena dvoj~zičnajaVna raba, .;: .

. . ", : .- ·.i '. ':- --
-! -•.•+ .

. ~pjvcčpri~dj'c~i~cvv, Sloveniji živi v yeijili'tn~stiliI~vetjihindustrljskIh krajih(Koper,:

..Jesenice, J(ravj~IjubJjai'la, CeJje,ivlti.i'lbor, rudarska rnesta).' .. .'. o: . '. : '. ".
. '. . .' ../ . ~ .'. '., .;'~',:

.'

Na začetku preteklega stoletja oJebila ~Odllost'domnevno taka kot v sosednjih deželah čez
40 promil. Rodnost 'se je postopoma Zmanjševala in 'bila leta i994 Ic 9,9 promil. .

Učllr.ijivo:st se je zaustavila k0il~C petdesetih let pri okoli 8 oromil. Leta 1993 ie bilo prvo
mi..modob~o leto v zgodovini Slo~e.llijc, ko je umrlo o več~ ljudi, kakor se jih .je rodilo.
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Umrljivost so povečale t.i. nasilnesmrti, med njiLi prevladujejo smrtne nesreče (prometne
. nes["eče~· samomori)_.

Skladno z nakazanim razvojem umrljivosti iu rodnosti ze zm~~Št~eDm·.:lv:i ~rZ2::rtck.
Leta. 1993 je bil naravni prirastek prvič negativen.
Ob. istih prebivalsi.veJ1ihgibanjih nap!:)\,edi.Dcjo· počasno zmanjševanje prebivalstva v
prih odnjenr tisočletju, vendarje možno tudi zelo hitro upadanje ali pa približevanje uičelni

Posraranjc prebivalstva .močno vplivana družbo. Povečuje se delež upokojencev, obenem
.-pa' se zmanjšuje delež aktivnih v dc1o~nidobi (l5~65 let). . "

L~{;"'
..

POSELITEV

v Sloveniji j~ bilo .leta 1993 skoraj 6000 naselij. Glede gostote poselitve pa sta .dve ..
skrajnosti. Prva so ncposcljet;e višje lege nad zgornjo 'mejo agra."'1)~naselitve, druga pa je
razmeroma gostamtsditev v nižjem svetu zunaj višjih gorovi] ii hribovij, tudi v' širših
.medgorskih dolinah in !:otlina..h~V tem svetu izstopajo z največjo gostoto šli-še ravnine in .
gričevja.T'ovprečna gostota leta 1993 je bila 97 prebivalcev/krn'. . .

Po vzpetinah, gričevjih in hribovjih sonasc'jabistvcno lL~~ kot~a favu.i:ill-;.~Prini.oiju
na splošno večja kot drugod, V sverovz'iodncm Predalpskem hribovju so samotuc kmetije .

. značilna oblika poselitve v gorah, v jugozahodnem delu pa zaselek ali vas.

.Ker jc· potekala ·vecma. selitev '$. hriba v. dolino iri. s podeželja .ir bližnje mesto, je.
prebivalstvo šc vedno gostejše v regijah z boljalimanj rodovitno zemljo:

,'VteI~ stoletju so mesta s[;varasla s·šilltvijo obmestij in predrnestij. Ta. so se bolj razširila
vzdolž vpadnic jn oicoli .večjih 'tovarn, ki so potrebovala vcčrzemlje. Do .modeme ..

• rnotorizacijc se je nedaleč odpredmestij začel pas prebivalstvene stagnacije· invvečji .
oddaljenosti -ob slabi pfc::nctni dostopnosti pas <kpGpuiacijc_ Sp.reincmbeso prinesle .
Zasebna motorizacija, zvišanje življenjskeravni in neprijetno bivanje y mesta, kar je sililo.

. meščane iz »bctonske džungle«, predvsem iz starih mestnih središč; da so si postavili nov
dorn na. bližnjem podeželju (proces suburbanizacije). ..

JIASELJA

. Ločujemo mestna naselja ali mesta in pcdežclska naselja,

V območjih zvečjo gostoto so bolj rasla mesta, ki. potrebujejo zaledje za svoje storitve. V
Sloveniji imamo kopico majhnih mest in le eno Sa.~10večje mesto - Ljubljano,
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Ob popisu leta 1991 živi y mestih 50~9% vsega prebivalstva.Mnoga mesta so z razširitvijo
vzdolž vpadnic dobila zvezdast tloris (Ljubljana). Mesta, .ki.'so nastala na začetku-ozke
doline, so .se razširila ~]obliki pahljače. po ravniničfržič, Kamnik, Škofja Loka Krško,
Maribor, Celje).' .

. .Na 1egoI?odeidskih It?:scfij vidno vpliva relief Na ravnini prevladujejo obcestne vasi, za
gričevja iso . tipična -razložena naselja' po vrhu slemen; 'za hribovje pa .so značilni na
zložnejših pobočjih .zaselki in v razčlenjcocm reli.efu samotne kmetije. Na območju.'

"jadranskega porcčja so ZJl.~~iluizaselki in vasi, tu so veliko bolj v ospredju' gruČ2Sb večja
.in bolj strnjena naselja kot v celinski. Sloveniji .: Ravninska. naselja se glede na· tloris
razl ikujejo predvsem po različ~i razporeditvi skupine domov ob cestah ..

0.:

• : 0°

).' .
o· "

.- '.'

...... " .

',' • c'
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GEOG104FS .:F(E REGIJE SLOVEl{[J~'

-o ~ •

!\'ACELA.REGIOllALfZACIJE

Ceo grafsko.podobo delazemeljskega površja sestavljajo.mnoge prvine, zlastirelief, klima,'
'prs~ vode, rastlinstvo (slednjega j c človek spremenil zlasti zrazlično uporabo.zemljišč), .
naselja, prometnice ~idrugi posegi človeka v naravo. Druge prvine so jim' podrejene.
Vsaka prvina pokrajine vpliva, vvečji ati manjši meri na druge. Vse. prvine iri njihovo
medsebojno razmerje sest~r\'1jaj~podobo (geografske) regij::::;.z drugo besedo: regionalno

-. ali j?okri;insko sestavo.'
'.

G.eogn;fsire r.egije so. večje-zemeljske enote, ko rusa povsem enotne. Zato jihdelimo na '
bolj enotne (homogene) iri manjše =rnczoregije in te na še manjše mikroregi]e. Po . '

-,sorodnih lastnostih Iaakoregije združujcmo V makroiegije.:· o, • •

Vsaka geografska regija je-edinstvena in enkratna na svetu, kar izrazimo že s samim
imenom 'rc g.Ue, Ime regije j.omcni isto kot osebno imeza človeka. Lahko pa regije

, ozriačujemo :,S~'1)oPQ eni pokrajinorvorni prvini in govorimo na primer o goratih, nižinskih,
vinogradniških, kmetijskih/kraških, il1dustrijsJcii~reg~ia!l itd. Tak način delitve ozemlja ..

.imenuj emotipizacija, Take enote 'pišemo z malo začetnico, kerso tipske. . .

Rcgro nalizacijain ripizacija st~ v g~ogr?.fiji Ic n:lčI~ P<)cliostavljc.Gcga spoznavanja
."razi': olike gcoh..rafske podobe zei;!cijskcg;l'po"išj~LRegije ~a karti razmejimo Š črto. ,

Vsaka meja pa je v pokrajini nenaravna, ker zabrišeširoko prehodno ozemlje med eno in
drugo regijo. . ., ..' .'

....

• "-?

" : .•

_oSlovenijo razčclirriona nasle(bjeoinal~o~egije: '.
'.' '" . . . .

. .

• o

1 ~-r ·O"(r;;',IJS-r{"O >'TcOKorOf>W a r AL' P'" '_- ~~ lI.A!.t lil: ~.......... ." .•.•.•.L....J "-..:): ..•• i....uJt.J -v.t:-- ~...J_

,L P P-ED ALPS}'(it, SLO V:El\rrJ ri . . .
. 3. SLOVENSKO PRlI\1:0RJEari SUBl\fEDITER.A~oNSKASLOvENIJA. . , - '" . .

0'4_ D~AltSKE PLAN9TE CELINSKE SLOVENIJE
5~SDBPANONSoKp.,·SLOYENIJA
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.:Makro regija Slovensko visokogorje ali na kratko A}.pc zajema tista gorovja, yi s svojimi
vrhovi v večji men segajo v s~b.,Jpslii inalpski pis... ..... '.
Od vseh naših inakroregij so slovenske Alpe najvišje in najbolj str-me. Naše visokogorjc .
sestavlj3jo pretežno trde !>2.diC~!;'{nek~Enine, V Julijskih in Kamniško-Savinjskih. Alpah

, .apnencipopolnoma prevladujejo, manj v K~avankah. Za apneniško visokcgorje pa so ..
značilne zelo .neizenačene strmine, stene; žlebovi, kamini, igle, planote :,.podi in na njili.

..depresijske kraške.oblike, zlasti skalnate vrtače, jame in brezna, V kraških kotanjah so se '
ohranila visokogorskajezeraI'Iriglavska, Krnska, Ki!.š:k~).· .

:, - . . . .

Ker lll1ajo Julijske Alpe v~1ik6padavin, so pomemben vi[ piuie vode. D91;1}Iedeniki.v . .
pleistocenskih ledcni.l\ dOC~Ulin oblikovanjegrebenov med njimi.so zapustili strine vrhove .

. ler ledeniške doIill~;"'s.bpove instene, kar .dda g6~~~a pri:y'la!5b.~·· '~. : " .:, ;', ',.; . :., " .
Padavinepraviloma rtaraščajcz nadmorsko.višino in.'proti ·ziliQdIi.YAlpah je povitjc,., .
nkšilinajvečji.h rek, ki~im;Y~dokaJ izenačen, Vbsr2J]U gorovja nivalui, i1iž~iiivc-pluvialni .
'cvap6transp;ratijski'T~žillL" ,. , . . ". . . '.. • ",

';::

tiAlp'e; je ziiačiina'selitv~n~n;}.ša:Ž~~ill!:{)d!laJ~iŽjiu db najvi~jilipii~ii, kamor SQ gnali .'
živino poleti ...-Priplaninskem piiništ~.sb scdelovale'vasi ka.I.p~kihdoliiitti kbtiid, pa: tudi
iZ okoliškill·oi.žlli. na primervse Tolminsko, Blejski kot, del Dežele, gornja.Savinj~ka f

'dolini:L V zadnjih desetletjih seje planinsko pašništvo skrčilo na trc1ji..TJ.o.inlmctijska
..'iipo~aba..zemljišč je močno upadla pri nas kct tudi drugod vAlpah, pbtiJ.eri.,go~a pa se j~

poJei:aV'.' .. ", . '. l .. ··

,> • --,.
VisokogorskeAlpe 'so naša: haji·~d.k~jeposdjenaraakrutegij?-... VGčji kraji'son~ stlku···· ...
'{lsblcogoijci.s p~-igoJjerilliazačetku večjih i:nboljprometnihdolin. ZnatrafAlp soDLiSWa
večjatržna naiJya le v kotlio.a.b.li v Šiisih dolinah. ,,' . . ", '

. - " . .' -, .... . . ..'; .' ;~. ."

.. - ,,'

" .~ o'. .

: "

tr povojnemobdobju Alpe h1trodobivajo ponien.za rekreacijske deJ~vnos~;kijih , :
združu] erno z imenom 'g6'tski tu:r..icili~ Najhitreje napredujejo zimski športi~Lu-adi,," .
izjertln1h naravnih lepot iripove9.ilega rekreacijskega pomena {er 'pešanja kriii~t~ske .i: '. .

.lipoiab~.zemljišč jeznatendel visokogorja vSloveniji' zajet 'v naravneparke ·l,.J..re:tervate.. ".
'.' . . ','

PrebivalsWo v samih Alpah nvi Ic še malo od bctiist~(.L'.Kopiči se ptecivs~rd"-v"d
, ib.tiustwjkihkt~ihjkje;ri~deZaposlit~V v nt~.rtlctijskili panogah .. ' . ' .

" . .' :.. '. -.' . .'. . . . '. ~.. . . ....
~ ; o' •• • " .-
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Prcclalpska Sovenija j~ druga največja makroregija, Hribovje se razteza pIed .:'. .
visokogorskimi.Alpami iri.jih obroblja od Beneške Slovenije do Graškega .nižavja. Le
vzh-odno cd Ljubljanjske kotline se del1tribo\ja ~dJC1Jiod njihin se usmeri poPosavju
prori vzhodu; kjer štrli v gričevnato gubp~nonsko Slovenijo." ..•.

K;!nHli~ska sestava je zelo pestra (scdimenti od arhaika do holccena). Tata sestavaje
vzrok izredne reliefue razgibanosti. Slmf;:;eznačilnosti Predalpskega hribovja so rečill

. sicrnenasto dclmasb. relief in precejšnje strmine. Prevladuje srcc!cgorjc, v terciarnih
scdirnentib gričevje. . . .

. -,:".

";.. '.

--':.'r~'1·f!'.'·~- • -' - • • .' • ..' '. '0'

{·'}Ja-yzp·etrl!ail so obJclo-'laJua zemljiščaomejena. Prevladujejo majhrra naselja, L'lscL~ ali .
I .'J: .. :J..• ..:: .: r, . "1'- 'o ~""·r·~ ::p' . .' ''- .' \-

.... c.sa.ro.O_D.C ;o.~Gl •...t'J-.. . ' _
. ,:-':'j>o{ieZ0Y<U1l0 vlogo imajo !~Q;_:";<:.Daljše so pomembne tudi kot magistralne poti (podolini

·c'Dr:ivf.:, Savinje, Save). V ožjih dolinah so ~~večja središča razvila le ob premogovništvu '
ozir-mila rudarstvu. V širših dolinah SODa prodnih ravninahvečja sklenjena ol>ddoviJ~~ -
.zemljišča, večja naselja in gospodarska središča. Šepomembncjšo povezovalno vlogo" .
iinajo ]J.Ottn~.Industrializacija je zaj::::1a sarr:o širše dolint in kotline. . . .
Med kortinami je-Ljubljanska, kije; udrtavcčidel v območju predalpskega hribovje; tako
ve Iika .L.'1:pomembna, da zavzema posebno mesto. :,. ... .
Po legi delimo Predaipsko hribovje na.zahodni deI~kije ziwodno od Ljubljanske. kotiine,
na Po savsko hribovje, kije vzhodno od nje ic.na severovzhodno Predalpsko hribovje, ki

..scgaod stika s Posavskim hribovjem ob Tuhinjski delim do Slovenskih goric."
o • "

-r

Ljubljanska kotlica je. ugreznjena vc~idd v G;)ID.o~ie·predalpskcga hribovja. S svojim
severozahodnim koncem prehaja meci Alpe in z južnim-robom v Dinarski kras .

. Po riarodaein dohodku.na prebivalca S0 vse občine v njej vgornji polovici seznama. .
-slovenskih občin. Od.vsehslovenskih makrcregij izkazuje n~jvCčjo·gT?--yiL~cijsk(}BOC,V .
njej je t!·IJi sloven.~ka pres toinicaLjublj ana. . -. ... .':. , . . .. ' .
.Kotfina je največja sklenjena r-avljC:a vS:)vcIjji.'Zaiadi. tekronskegagrezanja.v .geološki .
preteklosti je postala ?omcmbno .sotočjc alpskih in predaipskihrek in te ·s~ Y p·:ei~tocir;.u
nasule v kOi..i1ni-D~e n:ijyečje prodne površine. Na. njih prevladujerjavica, T.axa zemljišči
so povsod po .Slovenijinajbof poseljena.Zaradi im~rn.ilinadmorskih višin uspevajo vse
l'JoJj ščine; . . . ... .
Ljubljanska ko·tli..'1~je cd vseh večjih kotlin v Sloveniji najb;lj srcd~i:::a. Vod.i-:asila,
promeinost in lega so ugodilo vplivale na industrializacijoinurbanizacijo. _ .

. Zaradi dobrih prometnih zvez se po vsej kotlini prepletajo gravitacijski vplivi mest raznih
velikosti .
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3.' p5L O VE1VSlIO l:TJ];10I?JE ali SUEil1EJJITEJ1AZY5:1fA .
r5;LOVE!{IJA .

. . .'. . .

Submediteranska Slovenija zajema pokrajine, kjer se relief znižuj e proti Furlanski nižini ali
proti. Tržaškemu zalivu ..Ne zajema pa srednjega in zgornjega Posočja, iger se relief prav
tako znižujeproti obali. Podrobnejšo omejitev do notranjosti Slovenije ustvarja januarska
iZot-e~a 0°_ Jeseniin pozimi so temperature za 1 do 2°e višje kot v preostali celinski' .
Sloveniji- . . . . . '. ." .... ' .

.·ZaPrlL..J.oz:jc so značilnastrnjena agn~manasefj2. V kmetijstvu imata .nadpovprcčen
porncn Yi~:vg.ad!J:iitvo in. s:;,djaistv6; nanižjih prisojnih pobočjih 'v Koprskem primorju
goJ.~I6tudiojjko. ':.. '. ' . '

.Razen redkih izjem 'scivečja mdustrujska podjetja vPrimorju zrasla šele po osvoboditvi, ko
,je bilaleta 1947ustanovljena ih šele leta i954 'mednarodno potrjena meja 'med Jugoslavijo

..' in Itat~O~.. .'. ' .- .. . ..: " . . . .'... ,.' '. , '.
:;. ',',',Nara,vaogeografsko 'delImo Primorje n~,llisiie iii karbonatneregij e. I!'riš kot skupek .0'. ,

peščenjaka, ii6vj.c:,gii1~skrilavcevin vložkov a.pner.icastih~6Uc iimehaničnorazpadanje '
"manjodpo LUči in 'zavodčmani prepusinakamaina ter }::,zato.nosilec 'gričevnatega reliefa, •

Voda odtekas flišnegaozemljavečidel p'c\;;:-si.usko,::Ja so nevtralna elo KIsla, na ravnejši
površinidebelejše, naii:inri.m tanjša, Ugodnasoskupnes klimo zasadjarstvo, zaradi .: '

,1ah.kega rigolanja ;tudi za vinsko trtc.Apnenci irrdoi6.fuiti. mezozojske starosti init·:,:.· . " ",
paieocena so nosilci krasa; Daravncjših.površinah tudi vrtačastega Sveta z Aeenak6riH~mo'.' .
debelo prstjo: Na krasu so orne površine omejene na izbrane kie; pogosto v dnu depresij,
kmetijstvo pa od nekdaj sloni na travništvu, ,. . " .
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r: "'I:0.t~g vi.~o~bgor~ph.Alp je to p.ajBoU značilenprtddrlašcdr-lavc, bpa Alpe Pbob~eI0
'.•..enkra {presega. -Diriarske planete SeJ ,nadaljevanje 'f..rtašk~6~\;rsokega krasa, ki s~ v,

.'. . 'SlQ-ve,liiji med Posavskirnhribovjera i.u:Brkini Dda.Uuj~ proti severozahodu spaso:tD~
'širokim 50 do 70 kfu~, . ;' , , .. ' '. .
V tej znakroregiji pr:evi~dujej~ apncuci_ Jii2:eri Kolpe .s Gbra.ako- iii' zgornje Krke ni . .' .'; ,
d~ijšili površinskib yodnili t(iko,f~.v reliefu sovprevladi kraškeplanote. Ločimo dva tipa
kraškihplanot: prv; je p~ava planeta, ki je drob.i1o, Icras1co razčlenjena; drugi tip so nad

, , pl~o t9' se dvigaj oči ~li~i, ]:>JiNJ.in.'čoki. " ",'"
Skupna značilnost makroregije je lu-as, ki bisaiiiogeomoITblOš}jpojav. Pomeni tudi
prevlačoplitvih prsti;preki;.;.jecil.i s kamni, iu'-\.~etjbtalno Si.,l..ŠD.OSl Zaradi tega je .,'

" makroregija :rCciko poseijena ingozdnata, od površinske i~cIie:::J..;.-efr,se ja~lj2.j~ .: '
predvsem po nor'nice. Ponornice so navadil o v dnu kraškihdepresij, v kraških poljthill
uval2.h_ Skupno z debelej so naplavrto prstjo so tam omogočile gostejšo agrarno uaSditCv '
in rast rnezoregionalnih središč. ČepravJcžiZ"JD.3j makroregije Dinarske plano te celinske

. Slovenije, je Ljubljana njeno največje prometne sr-~dlšče.
Prometno Vlogo, 'kijo imajo rečne doline v goratem sveta, imajo tu pad-aI.ja_ Večje
industrijsko središče je Novo mesto, drugod je industrija večidel panožna, lesna, ki

.izkcrišča les gozdnate p6~JajiL-:: in kovinska, ki je vodno manj potratna,
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5. SiJBPAJ'lOIVS]!(A SLOVEJVIJA

Subpanonska Siovcnija zavzema severovzhodno Slovenijo in del vzhodne Slovenije. Je
naj obsežnejša. mikror-cg~j;Slovenije, ,

Zanjo je značilna subpancnska klima. ~d.nih padavin jenajmanj v Sloveniji, zmanjšujejo '
se proti severovzhodu.. Viuo.gr.tdništ.vo je najboljši kazalec, do kod sega subpanonska
klima inSubpanonska Slovenija. Za vinograde so pomembna stnnapobočja in višja'
slcmena zaradi boljšega izkoriščanja sončnega sevanja intemperaturne inverzije, Nasadi
trte se začnejo navadno 10-30 rn nad dnem doline. '

.-;/1;':: ,<V S,~bP~lonski Slo~7cJ.llji'so v prevladinižavja. pod 400 m IladI~orskc višine je 4/5
'!bzem1ja.. Ravuiue zavzemajo slab tretjino makroregije iri to je več kot polovico vsega
, rJ.'\!Dega: sveta Slo'\;enije~Op alpskih rekah Muri, Dravi, Savinji in ob Savi v Krški. kotlini.

,'l ,'iso procllle ravlline. V aoI,ina1; med gričevjem je peščeno ilovnata naplavina, !-j je 'navadno
• oo ~z.-1niočvbjell~' Drug zn:::.čil~ntip reliefa. je gričevje_ ' ',',,',

\rBy bpanonski Sloveniji je več nbddC!,'ah;c z~LJ,ickot ~ katerikoli drugi makroregiji v, ,
, Sio'V6i:iij~_' ." " '
, llriaovj;lje v, Subpanouski Sloveniji malo in kljub razmeroma nizki nadmorski višini '
hribov na njih popolnoma prevladuje gozd_ '

'Gospodarska 6zvi~~$lje'.raz1jčD~ Najvi~Jaje na Dravskem polju ter v Spodnji Sa~lljjski"
dolini, J:-.1stadel t.i.industrijskcga polrnesca Slovenije. Preostali del Subpanonske Slovenije

'je razenredkih izjem v prometnem zatišju, jn ker nima pomembnejših rudnih bogastev jt , ..
gričcvnato-hriboviii delnajvečji nciazviti predel Slovenije; in to obugodnihrcliefnih, ,

, klimatskih in pcdoloških pogojih za kmetijstvo. ' " ',' ",
Severovzhodne Slovenija je najbolj kmetijski del Slovenije, čeprav v nobeniobčini delež

• kmečkega prebivalstva ne dosega več polovice. '

, ,

..SLOVEJ~TCIV Z/VrIEJSIVV

Slovenci ua l\'i<Hii~g-skcE -.Porabska Slovenija
51ovcll{:i v A:vstriji - zamejska Koroška " '

, : SIt>vcIKI v It~liji ~Kanalska dolinaRezija, Beneška Slovenija, Goriška, Tržaško
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