
Kanada 

Kanada je najsevernejša obmorska država v Severni Ameriki in meji na ZDA tako na 

severozahodu (na ameriško zvezno državo Aljaska) kot tudi na jugu (kar je največja 

nebranjena meja na svetu). Država se razteguje od Atlantskega oceana na vzhodu 

do Tihega oceana na zahodu. Kanada se na severu dotika tudi Arktičnega oceana, 

kjer se njene ozemeljske zahteve razširjajo do Severnega tečaja. Kanada je za 

Rusijo na svetu druga največja država po površini, vendar ima zelo majhno 

gostoto poseljenosti z le 32 milijoni prebivalcev (večina jih živi na jugu države vzdolž 

meje z ZDA predvsem zaradi podnebja), kar je malo za državo te velikosti. Kanada je 

sodobna, tehnološko napredna in energetsko samozadostna država. Njeno 

gospodarstvo močno temelji na izkoriščanju naravnih virov. Ime je dobila po besedi 

kanata, ki v jeziku Irokezov pomeni »vas«, »naselbina«. 

Kanada je upravno razdeljena na 10 provinc in 3 ozemlja. Province imajo precej 

močne pristojnosti ter relativno veliko samostojnost, medtem ko so ozemlja bolj 

podrejena zvezni vladi. Province in ozemlja imajo svoja lastna enodomna 

zakonodajna telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Politični zemljevid Kanade (ozemlja so Yukon, Severozahodni 

teritorij in Nunavut.  



Kanada je prometno dobro povezana. Imajo dobro razvito železniško in cestno 

omrežje, ki povezuje vse večja naselja od vzhoda proti zahodu. Tako kot pri Avstraliji, 

je zelo pomemben letalski promet za severne dele države, ki so cestno nedostopni. 

Zelo pomembna je plovna pot po reki Sv. Lovrenca. Reka sv. Lovrenca povezuje 

Velika jezera z Atlantskim oceanom. Reka sv. Lovrenca pa se v kanadskem 

Quebecu izliva v Atlantski ocean. Višinska razlika na dolžini 3750 km je 200 m. Za 

premagovanje višine so zgradili kanale in zapornice, ki ladjam omogočajo plutje vse 

do Gornjega jezera. Plovna pot je odprta 10 mesecev na leto, saj pozimi reka in 

jezera zamrznejo.  

 

Slika 2: Shema plovne poti. 

Kanadsko gospodarstvo temelji na izkoriščanju lesa, nafte in rud. Bogato zalogo 

lesa izkoriščajo za proizvodnjo lesnih izdelkov in papirja. Na teh panogah temelji 

izvoz. Kanadski ščit je zgrajen iz najstarejših kamnin in vsebuje veliko rudnega 

bogastva. V 

bližini Velikih 

jezer so 

nahajališča urana, 

bakra, železa, 

svinca, cinka, 

niklja in srebra. 

Na severozahodu, 

ob Skalnem 

gorovju, črpajo 



nafto in zemeljski plin. V Kanadi proizvedejo veliko aluminija, osnovne surovine za 

gradnjo letal. Zaradi vpliva ZDA se tudi v Kanadi razvijata elektronska in računalniška 

industrija. 

 

Slika 3: Razporeditev industrije v Severni Ameriki. 

 

 


