
DOMAČA POKRAJINA (UČIM SE) – rešitve 
 
1. Kaj je domača pokrajina? 

Domača pokrajina je večji del območja, kjer leži domači kraj. Tam se odvija 
vsakodnevno življenje posameznika, njegove družine in drugih krajanov. 

2. Kako se imenuje občina, v kateri je tvoj domači kraj? Napiši čim več o njej. 
(kratica, župan, naloge, grb, zastava) 
Moja občina se imenuje Mestna občina Ljubljana, krajše MOL. V občinskem 
središču je občinski urad z županom. Župan je izvoljen na občinskih volitvah, 
vsake 4 leta – trenutno je župan MOL Zoran Janković. Zastava je zeleno bela, 
na grbu pa je upodobljen zmaj na gradu. MOL je razdeljena na 17 četrtnih 
skupnosti, ena izmed njih je Šentvid. Občina skrbi za ceste, vodovod, javno 
razsvetljavo, odpadke, izobraževalne in zdravstvene ustanove…Na občinskih 
uradih krajani urejamo pomembne zadeve npr. dobimo dovoljenje za 
gradnjo hiše, uredimo osebne dokumente (osebno izkaznico, vozniško 
dovoljenje…). 

3. Naštej naravne sestavine pokrajine. Kaj veš o njih? 
     RELIEF  je oblikovanost Zemljinega površja. Lahko je raven, gričevnat,     
     hribovit ali  gorat.  
     PODNEBJE nam pove, kako poteka vreme v pokrajini. V naših krajih se vreme    
     pogosto spreminja, vendar so spremembe vsako leto podobne – pozimi    
     sneži, poleti je vroče, jeseni in pomladi pogosto dežuje. 
     PRST je zgornja plast Zemljinega površja. Prst je različne barve (črna, rdeča,  
     rjava) in kakovosti (rodovitna, nerodovitna). Od kakovosti prsti je odvisna  
     rast rastlin.  
     KAMNINE so pomembne za pridobivanje peska. Kopljemo jih v kamnolomih  
     in peskokopih, uporabljamo pa pri gradnji naselij in za tlakovanje poti. Vodo  
     lahko prepuščajo ali ne.  
     VODE so na slabo prepustnih tleh površinske (jezera, potoki, reke), na  
     prepustnih kamninah pa tečejo pod površjem in so podzemne. Podzemne  
     vode so pomemben vir pitne vode. Ker je v Sloveniji veliko padavin, imamo  
     veliko vode.  
     RASTLINSTVO predstavljajo gozdovi, travniki… Danes gozd prekriva dobro  
     polovico Slovenije – Slovenija ja 3. najbolj gozdnata evropska država. S  
     požiganjem in sekanjem gozda so ljudje pridobili površine za travnike, njive,  
     naselja in prometnice.  
     ŽIVALSTVO je v Sloveniji zelo raznoliko. Nekatere živali so zaradi človeških  
     posegov v naravo izgubile svoj življenjski prostor. V gozdovih Slovenije  
     prebivajo risi, volkovi, medvedi… 
4. Kakšno površje je primerno za poljedeljstvo in gradnjo naselij ter cest? 
    Za poljedeljstvo, gradnjo naselij in cest so primernejše ravnine. 
5. Kako imenujemo prst, na kateri rastline slabo uspevajo? 
    Nerodovitna prst.  



6. Kaj so družbene značilnosti neke pokrajine? 
    To so tiste značilnosti, ki jih je ustvaril človek – naselja, promet, kmetijske     
    površine… 
7. Kakšne vrste naselij poznaš? 
    Poznam mestna in podeželska naselja (vas, zaselek, samotna kmetija).  
8. Primerjaj mestno in podeželsko naselje.  
    V mestu je za razliko od vasi veliko prebivalcev, ki se pogosto med seboj ne  
    poznajo. Možnosti zaposlitve so v mestu precej večje kot na vasi, zato se  
    veliko vaščanov vozi v službo v večje kraje v okolici. Dobre prometne povezave  
    v mestih omogočajo hiter in varen dostop do bolnišnic, zdravstvenih domov,  
    kulturnih ustanov, šol, trgovskih centrov… Ker je več prometa, industrije, je  
    tudi onesnaženje večje. 
9. V kakšnem naselju bi živel najraje in zakaj? 
10. Naštej in opiši kmetijske dejavnosti.  
      Živinoreja je reja različnih živali (prašičev, goveda, ovac, perutnine …).     
      Oskrbuje nas z mesom živali, jajci, mlekom, kožami in drugim. 
      Poljedelstvo je pridelovanje rastlinske hrane za ljudi in živino.            
      Najpomembnejše poljščine pri nas so krompir, koruza in pšenica. 
      Sadjarstvo je gojenje sadnega drevja in pridelovanje sadja. 
      Vinogradništvo je gojenje vinske trte in pridelovanje grozdja. 
11. Kaj je industrija? Naštej vrste industrije. 
      Industrija je gospodarska dejavnost, ki izdeluje industrijske izdelke v velikih  
      količinah. Vrste industrije so tekstilna, obutvena, živilska, pohištvena,  
      papirna… 
12. Kaj je obrt? Naštej vrste obrti.  
      Obrt je gospodarska dejavnost, ki izdeluje izdelke v manjših količinah. Vrste  
      obrti so šiviljstvo, čevljarstvo, mizarstvo, slaščičarstvo… 
13. Primerjaj delo v tovarni z delom v obrtni delavnici.  

 

OBRTNA DELAVNICA TOVARNA 

- Malo zaposlenih 

- Naredijo manj enakih izdelkov; 
izdelki so lahko prilagojeni željam 
kupcev  

- Proizvodnja poteka ročno, s stroji 

- Vsak zaposleni opravlja več 
različnih del (naredi izdelek v 
celoti) 

- Cena izdelka je višja  

- Veliko zaposlenih + roboti 

- Naredijo veliko enakih izdelkov = 
industrijski izdelki 

- Proizvodnja poteka s stroji za 
tekočim trakom 

- Zaposleni opravi le svoj del nalog 
(npr. prišije rokav) 

- Cena izdelka je lahko nižja  

 


