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LJUBLJANSKA KOTLINA 

Navodila za delo: 
 
Preberi snov v učbeniku str 105-108. Oglej si posnetke prepiši snov in na google 
zemljevidu poišči omenjene kraje. Reši nalogo.  
 
 
Rešitve nalog (fotografije rešitev iz zvezka ali pišete v word) pošljite na elektronski 
naslov druzboslovjeSTOK@gmail.com do 20.00 (27.3.2020) 
 
 
 

 

Oglej si posnetka:   

Predalpske pokrajine (ponovitev): https://www.youtube.com/watch?v=PuZVpVCzZKo 

Ljubljanska kotlina: https://www.youtube.com/watch?v=Kg4pEcr097I  

 

Največji kotlini predalpskih pokrajin sta Ljubljanska in Celjska U 105-108 

Ljubljanska kotlina 

- Največja sklenjena ravnina v Sloveniji 

- Poselitveno, gospodarsko, prometno središče Slovenije 

- Je tektonska udorina, ki so jo reke na debelo zapolnile s prodom in peskom, ponekod 

tudi z glino in ilovico, ponekod se je prod sprijel v konglomerat (Kranj – na terasi iz 

konglomerata) 

- Rodovitne prsti na rečnih nanosih  kmetijstvo: poljedelstvo in živinoreja 

- Najbolj urbanizirano in industrializirano območje; danes: storitvene dejavnosti 

- Območje priseljevanja, območje intenzivne dnevne migracije 

Dele ljubljanske kotline prikazuje zemljevid na str. 106. Oglej si ga.  

Dežela in blejski kot 

- alpske značilnosti – morene v Blejskem kotu 

- turistični kraj Bled, zaposlitveno središče Radovljica 

Dobrave  

- med Radovljico in Kranjem 

- konglomerat, terase 

- razčlenjeno in redko poseljeno površje 

- slabe razmere za kmetijstvo → gozd 

mailto:druzboslovjeSTOK@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4pEcr097I


 

Kranjsko – Soško polje 

- prodnato in uravnano območje  kmetijstvo 

- industrijsko mesto Kranj 

Kamniškobistriško polje 

- ob Kamniški Bistrici 

- urbanizirano območje, Kamnik, Domžale 

- industrija, storitvene dejavnosti (obrt) 

Ljubljansko polje 

- največje mestno naselje, gospodarsko, kulturno, zdravstveno, upravno, prometno, 

izobraževalno središče – prestolnica 

- storitvene dejavnosti, uprava, nizka brezposelnost 

- težave: promet, visoke cene stanovanj 

Ljubljansko barje 

- del kotline, ki se je začel ugrezati najkasneje in se ugreza še danes 

- čez Barje teče Ljubljanica, močvirnatost  poselitev ob robu, Vrhnika 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=9j0gltBy5Ho  

Celjska kotlina 

Oglej si: https://www.youtube.com/watch?v=68pUAs05q40   

- med Vzhodnim in Severovzhodnim predalpskim hribovjem 

- južni del: prodnata ravnina, vplivi Panonskega sveta → hmeljarstvo (Žalec) 

- severni del: gričevnat 

- Celje – 3 največje slovensko mesto, ob sotočju Savinje in Voglajne 

- gosta poseljenost 

- gospodarsko pomembno območje 

- med okoljsko najbolj prizadetimi deli Slovenije 

 

NALOGA: Navedi 5 skupnih značilnosti kotlin predalpskega sveta.  
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