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POSELITEV

So ene izmed najredkeje poseljenih pokrajin.

Še posebej seveda visoke planote in hribovja, ki jih je tu veliko.

Ker je malo prsti, so možnosti za kmetijstvo omejene. Zaradi tega pa je to že od 
nekdaj območje ODSELJEVANJA PREBIVALSTVA.

Gosteje so poseljena kraška polja na obrobjih, saj ob zimskem času polja 
popljavljajo. 

Večji kraji so: Kočevje, Postojna, Grosulje, Logatec, Cerknica, Ribnica, Črnomelj in 
Metlika. 





◦ Postojna









GOSPODARSTVO 
V PRETEKLOSTI

◦ Večinoma so se ljudje preživljali z 

ŽIVINOREJO in GOZDARSTVOM zaradi 

obsežnih gozdov.

◦ Ob ponikalnicah so delovale žage in delavnice 

za predelavo lesa. 

◦ Kjer ni bilo vode, so delovale parne žage. 

Uporabljali so naravne vire:

◦ Ribničani so tako izkoriščali LES okoliških 

gozdov. Izdelovali so tisto, kar je vsak najbolje 

znal. Ti predmeti so znani kot SUHA ROBA.

◦ Izdelke so nato naložili v velike koše in jih 

prodajali po svetu.



GOSPODARSTVO 
V PRETEKLOSTI

◦ BELOKRANJSKE PISANICE:

◦ V času velike noči so Belokranjci surova 

jajca porisali s peresom iz katerega je tekel 

staljen vosek.

◦ Nato so ta jajca skuhali v vodi, ki so jih 

obarvali z naravnimi barvili (čebulni listi, 

žafran, hrastovo lubje, češnje …)

◦ Ko so bila jajca kuhana, so bila že

pobarvana.Tam kjer pa je bil vosek, se barva

ni prijela.

◦ Danes jajca kar trdo skuhajo, nato pa

pobarvajo in okrasijo.









GOSPODARSTVO DANES

◦ Te pokrajine so gospodarsko najšibkejši del Slovenije.

◦ Kmetijstva ni veliko, njive in travniki so le na dnu kraških polj.

◦ Iz žag in lesnih delavnic se je razvila LESNA INDUSTRIJA, a po prihodu 
cenejših izdelkov iz tujine je kasneje večinoma ugasnila. 

◦ Začela se je uveljavljati OVČJEREJA.

◦ V Beli krajini je od nekdaj pomembno VINOGRADNIŠTVO.

◦ V zadnjem času ima vse bolj pomembno vlogoTURIZEM: turiste privlačijo 
kraški pojavi, predvsem kraške jame, presihajoča jezera ter reki Kolpa in 
Krka s številnimi kampi in rafting centri.


