


KAJ JE NASELJE

Naselje sestavlja večje ali manjše število zgradb. 

Vas Prem

Mesto Nova Gorica



VZROKI NASTANKA NASELIJ:

• oblikovanost površja (ravnina, kotlina, dolina),

• rodovitna prst,

• možnost obrambe,

• bližina vode (ob reki, morju, jezeru),

• ugodno podnebje,

• prometna dostopnost,

• možnost zaposlitve, šolanja …
Mesto Izola



Mesto Celje ob sotočju reke Savinje in Voglajne.

Mesto Maribor ob reki Dravi, ob pomembni trgovski 

poti in na zelo rodovitni zemlji.



NASELJA SE RAZLIKUJEJO PO:

velikosti,

legi in

obliki.

Vas Drežnica

Mesto New York

Vas Cven pri Ljutomeru



PODEŽELSKA NASELJA 

• Malo prebivalcev,

• njive, travniki, gozdovi,

• samotne kmetije, 

• ozke ceste,

• manj hiš, 

• hiše stojijo precej narazen in brez pravega reda, 

• gospodarska poslopja (hlev, senik, skedenj …),

• danes se malo ljudi na podeželju preživlja s kmetijstvom.

Naselje Kojsko



Vas Vrhpolje
Samotna kmetija nad Logarsko dolino

Vas Sorca



MESTNA NASELJA

• Velika gostota poselitve (veliko prebivalcev),

• strnjena pozidava,

• široke ulice,

• visoke, večstanovanjske hiše (bloki), vrstne hiše,

• javne površine (parki, trgi, parkirišča …),

• tovarne (na obrobju mest), 

• trgovine, podjetja,

• veliko ustanov (šole, bolnišnice, gledališča …).

Mesto Ljubljana



Mesto Ptuj

Glavni trg mesta Kranj



NASELJA SE SPREMINJAJO

Stara cerkev nekoč. Stara cerkev danes. 

V preteklosti se je veliko ljudi preselilo iz podeželja v mesto. 

Zadnja desetletja se veliko ljudi preseljuje iz mesta na podeželje.

Kako so se naselja spremenila? Primerjaj.



VIRI

Nabrežje Ljubljanice nekoč. 

Nabrežje Ljubljanice danes.



NASELJA

VRSTE:

- podeželska,

- mestna.

VZROK ZA NASTANEK:

- pomembne prometne poti,

- oblikovanost površja,

- podnebje,

- dostopnost,

- bližina pitne vode,

- rodovitnost zemlje.

PODEŽELSKA NASELJA MESTNA NASELJA

Hiše, gospodarska poslopja, ozke

ceste, hiše so brez reda, manj

prometa, čist zrak.

Velika poseljenost, strnjena pozidava,

široke ulice, visoke hiše, bloki,

stolpnice, tovarne, parki, trgi,

ustanove.

Zapis v 

zvezek.
.



VIRI
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