
Obpanonski svet



LEGA: obsega severovzhodno 

in vzhodno Slovenijo
⚫Ravnine



Gričevje Obpanonskega sveta se dviguje okoli ravnin:       

Dravsko polje, Murske ravnine in  Krške ravnine.  

Obsežnejše gričevnate pokrajine so GORIČKO, 

SLOVENSKE GORICE in HALOZE.





⚫Reliefne oblike



⚫Ravnine prevladujejo ob velikih 

rekah MURI, DRAVI, KRKI in SAVI. 

Po ravninah tečejo še manjše reke, 

ki so pritoki večjih.



Največ naselij je v gričevnatem delu Obpanonske 

nižine na slemenih gričevij. Večinoma so to razložena 

naselja, saj so hiše precej narazen.

SLEME – dolg, ozek stik dveh pobočij



V ravninah najdemo tudi 

obcestna naselja



Naselja so tudi v dolinah, če te niso močvirnate ali 

preozke. Za velika mesta ni dovolj prostora.

Sodražica



Pri gradnji hiš morajo ljudje zelo paziti na USADE, saj 

na strmih pobočjih brez dreves zemlja in slabo 

sprijete kamnine pogosto zdrsnejo navzdol.

S sabo 

odnesejo 

vse, kar stoji 

na njih, in 

zasujejo, kar 

jim je na poti. 

To se 

navadno 

dogaja pri 

velikih 

deževjih.

USAD – manjši 

zemeljski plaz



Zapis: Gospodarstvo na gričevnatih predelih 

Obpanonskega sveta

Na nizkih prisojnih pobočjih so ugodni pogoji za 

VINOGRADNIŠTVO in SADJARSTVO. 

Na takšnih opredelih dobijo rastline več svetlobe in 

je manj zmrzali kot v dolinah.



Vinogradništvo in sadjarstvo sta glavni kmetijski 

dejavnosti. Obe zahtevata veliko strojnega dela.



GORIČKO so gričevnata pokrajina na skrajnem SV 

delu Slovenije. Doline ob potokih so ozke in vlažne, 

naselja so na slemenih in pobočjih gričev. Večina 

prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom.

Prst je kisla in slabo rodovitna, zato so razmere za 

poljedelstvo neugodne, več možnosti je za razvoj živinoreje 

in sadjarstva.



SLOVENSKE GORICE predstavljajo največje slovensko 

gričevje. Ležijo v severovzhodni Sloveniji in se geografsko 

delijo na Zahodne Slovenske gorice in Ljutomersko-

Ormoške Slovenske gorice



Ljutomersko – ormoške gorice slovijo po belih vinih. 

Vinogradniki vino stekleničijo in prodajajo. Vino iz 

panonskega območja je zaradi kakovosti cenjeno 

doma in v tujini.



Izbrano sadje 

prihaja na trg, 

nekaj ga hranijo v 

sodobno urejenih 

hladilnicah in ga 

prodajajo vse leto, 

nekaj pa ga 

predelajo.

BELI 

MUŠKAT –

izbrano belo 

vino 

panonskih 

goric.



Zahodna stran hribovja HALOZ obsega gozdove, vzhodna 

pa po vinorodnih legah slovi že od rimskih časov dalje. 

Vinogradi so urejeni na strmih pobočjih.

⚫ Na tem območju so 
predvsem gojene bele 
vinske sorte. Večina vin, 
ki jih pridelajo v Halozah, 
je pridelana in shranjena 
na Ptuju, 
Najpomembnejši je Laški 
rizling (suho vino), sicer 
pa še beli pinot, šipon, 
renski rizling, sauvignon, 
dišeči traminec in 
rizvanec. Od rdečih sort 
vinogradniki gojijo 
predvsem modri 
burgundec. Vinska zvrst 
je haložan (ki ga 
sestavljajo laški rizling, 
šipon in sauvignon.



Vinogradništvo je pogosto tudi ljubiteljska dejavnost v 

vinorodnih območjih.zapis:Zidanice, v katerih ljudje 

pridelujejo in shranjujejo vino, so hkrati tudi 

POČITNIŠKE HIŠICE.



Gričevja Obpanonskega sveta so priljubljene 

pokrajine za oddih. Konec tedna ljudje preživijo v 

svojih zidanicah, se sprehajajo po slemenih z lepimi 

razgledi mimo turističnih kmetij. Tu sta tudi znani 

zdravilišči Rogaška Slatina in Terme Olimje.

Terme Olimje



Gospodarstvo na ravnini

⚫Ravnine Obpanonskega sveta so 

najrodovitnejše slovenske pokrajine. Na njih 

sta razvita POLJEDELJSTVO in 

ŽIVINOREJA. Tukaj je skoraj polovica vseh 

njiv v Sloveniji. Rečemo jim tudi žitnica 

Slovenije.



poljedelstvo

⚫ Na obširnih poljih pridelujejo žita, krmne in industrijske 

rastline, kot so sladkorna pesa za sladkor ter sončnice, 

buče in oljno repico za olje.



živinoreja

⚫Gojijo govedo, konje, prašiče, 

perutnino. Mnogo njiv je spremenjenih 

v v travnike, ker so se kmetje 

preusmerili v živinorejo.



⚫ Čeprav je Obpanonski svet naša najbolj kmetijska 

pokrajina, je večina odraslih zaposlena v mestih, v 

industriji in storitvenih dejavnostih.

• Največ delovnih mest je v MARIBORU, ki je 

gospodarsko, prometno, kulturno, izobraževalno in 

zdravstveno središče severovzhodne Slovenije.



Narodna manjšina

⚫V preteklosti so bile pokrajine 

preko Mure ločene od drugih 

slovenskih pokrajin in pod vplivom 

Madžarov. To se danes vidi v 

sestavi prebivalstva. V okolici 

Lendave živijo Madžari, v Porabju 

na Madžarskem pa Slovenci. 



zanimivosti

⚫Romi

⚫Štorklje


