
ODGOVORI: 

 

PROMET 
1. Katere vrste prometa poznaš? 

    a) Glede na to, kje se promet odvija, ga delimo na  

        - kopenski: sem spadata: cestni  in železniški 

        - vodni in 

        - zračni,  

       delimo pa ga tudi na notranji in mednarodni 

    b) Glede na to, kaj prevažamo, pa ga delimo na: 

         -  potniški 

         - tovorni ali blagovni 

     c) Kaj je značilno za tranzitni promet? Blago se prepelje preko  

      našega ozemlja iz ene v drugo sosednjo državo (npr.: iz  

      Madžarske v Italijo)      

2. Na razvoj prometa vplivajo različni dejavniki: 

   - relief, 

   - geografska lega in  

   - gospodarska razvitost. 

3. Slovenija je pomembna tranzitna država, saj preko nje potekajo 

pomembni prometni tokovi, ki so usmerjeni  v dva evropska prometna 

koridorja (V. in X. evropski koridor U/71) 

4. V Sloveniji je najbolj razvit cestni promet, železniški pa močno 

zaostaja za cestnim. 

5. Navedi 2 prednosti in 2 pomanjkljivosti cestnega in železniškega 

prometa! 

   a) cestni: +: dostopen povsod (od vrat do vrat) 

             +: brez voznega reda 

             +: dobro razvito cestno omrežje 

             -: velika poraba goriva in onesnaževanje 

             -: prometne nesreče 

             -: gneča in zastoji 

   b) železniški: +: prepelje veliko tovora in potnikov naenkrat, 

                 +: ekonomičen, poceni 

                 +: ne onesnažuje okolja 



                -: zastarelo omrežje                         

                       -: počasen 

                -: ne pripelje od vrat do vrat, ampak le od postaje     

                   do postaje  

6. Opiši razvoj in pomen Luke Koper v preteklosti in danes! 

    - pred 2. svetovno vojno je bilo pomembno pristanišče Trst,  

    Koper pa ni imel pomembne vloge, 

   -po 2. svetovni vojni je Trst pripadal Italiji, in začel se je  

    razvoj Luke Koper 

   -po osamosvojitvi in po vključitvi v EU pa se je pomen Luke    

    Koper še povečal, saj je to edino pristanišče v Sloveniji  

    (»okno v svet«), pomembno pa je tudi za sosednje države  

    (Madžarsko, Avstrijo, J Nemčijo…), ki nimajo svojega morja. 

7. Letalski promet: Naše najpomembnejše mednarodno letališče je  

    Letališče Jožeta Pučnika na Brniku. 

8. Razmisli in zapiši, kako trenutna situacija povezana s  

   koronavirusom vpliva na promet v Sloveniji in kakšen je vpliv na    

   mednarodni promet! 


