
Učna tema: 1. SVETOVNA VOJNA IN SLOVENCI 

 

Datum: četrtek, 19. 11. 2020 

 

Cilji :  -    učenec analizira zgodovinske korake, ki so pripeljali do nastanka Kraljevine SHS, 

- učenec opiše nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski. 

 

Navodila:  

 

1. V SDZ 2. del pregledaš in po potrebi popraviš 3. in 4. nalogo na str. 8 in 5. nalogo 

na str. 9 (glej zapis: Rešitev nalog). Te naloge so bile podane pri prešnji uri, v 

torek 17.11. pri 1. uri. 

2. V zvezek napišeš naslov: Določitev slovenskih meja po prvi svetovni vojni 

3. Prebereš besedilo v SDZ 2. del (str. 11, 12 in 13). 

4. V SDZ 2. del reši 1. nalogo na str. 11 in 5. nalogo na str. 9. 

5. Prepiši učno snov v zvezek (glej zapis učne snovi). Prepiši samo kar je belih in 

sivih okvirjih. 

6. S pomočjo vprašanj, se pripravi na spraševanje (glej zapis ponovi) 

7. Če želiš poglej si film o Rudolfu Maistru: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y9zhNIns8E 

 

 

REŠITEV NALOG 

 

Slovenski načrti za preureditev avstro-ogrske monarhije  

 

3.  

 

S širjenjem parlamentarne demokracije v 19. stoletju so Slovenci v Avstro-Ogrski 

dobili več možnosti za uveljavitev svojih narodnih pravic. Vendar jim avstro-ogrska 

oblast ni bila pripravljena priznati narodne enakopravnosti z Nemci in Madžari. V 

času prve svetovne vojne je oblast preganjala Slovence, ki so nasprotovali vojni ali 

kazali preveliko naklonjenost Srbiji. Narodnostne zahteve Slovencev po 

enakopravnosti so se okrepile. Da bi dosegli preureditev avstroogrske monarhije, so se 

Slovenci povezali z drugimi južnoslovanskimi narodi. Leta 1917 sta nastali dve 

pomembni deklaraciji (izjavi): majniška in krfska deklaracija. Slovenci so majniško 

deklaracijo množično podprli z deklaracijskim gibanjem, zbiranjem podpisov v 

njeno podporo.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Y9zhNIns8E


 

4.  

a) Majniška deklaracija je predvidevala združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so 

živeli znotraj avstro-ogrske monarhije, v eno enoto, ki bi bila enakopravna 

avstrijskemu in ogrskemu delu.  

 

b) Krfska deklaracija je predvidevala ustanovitev Države Srbov, Hrvatov in 

Slovencev.  

c) Večje spremembe je predvidevala krfska deklaracija, saj bi se po njej Slovenci 

znašli v povsem novi državi.  

 

Pot do ustanovitve Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev  

 

5. Slovenci so se rešili avstrijske nadoblasti in skupaj s Hrvati in Srbi, ki so prej živeli 

v Avstro-Ogrski, ustanovili novo samostojno državo. 

 

 

 

ZAPIS UČNE SNOVI 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 

 


