
V kateri državi je živela večina Slovencev pred 
prvo svetovno vojno?
• Avstro – Ogrska

• Država Slovencev, Hrvatov in Srbov

• Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

• Kraljevina Italija



V kateri državi je živela večina Slovencev po koncu prve 
svetovne vojne, in sicer po 1. decembru 1918?

Avstro – Ogrska

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

Kraljevina Italija



Kako se imenuje država južnih Slovanov, ki je nastala na 
južnoslovanskih ozemljih nekdanje Avstro-Ogrske?

• Država Slovencev, Hrvatov in Srbov



S pomočjo priloženega zemljevida primerjaj državno ureditev, 
ozemlje in glavno mesto Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

• Državna ureditev in gl. mesto

D SHS republika; Zagreb

K SHS monarhija; Beograd

• Ozemlje

D SHS: slo dežele K,K,Š,G; 
Hrvaška, Dalmacija; Vojvodina; 
BiH

K SHS: zgoraj našteto + K Srbija in 
ČG





Besedilo majniške deklaracije povezujemo z 
Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov? DA
• »Podpisani poslanci, združeni v 

Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, 
da zahtevajo, na temelju 
narodnega načela in hrvaškega 
državnega prava, naj se vsa ozemlja 
monarhije, v katerih prebivajo 
Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo 
pod žezlom habsburške-lotarinške 
dinastije v samostojno državno 
telo, ki bodi prosto vsakega 
narodnega gospostva tujcev in 
zgrajeno na demokratičnem 
temelju.«

• Iz majniške deklaracije

• MAJNIŠKA SE IMENUJE, KER JE BILA 
AVSTRO-OGRSKI JAVNOSTI 
PREDSTAVLJENA NA ZASEDANJU 
PARLAMENTA NA DUNAJU 30. 
MAJA 1917

• PREBRAL JO JE VODJA 
JUGOSLOVANSKEGA KLUBA, VODJA 
TEDAJ NAJVEČJE SLOVENSKE 
STRANKE (SLS), EDEN OD 
PREDSEDNIKOV BODOČE DRŽAVE 
SHS, dr. Anton Korošec



Besedilo krfske deklaracije povezujemo s 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev? DA
• »Država Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, ki so znani pod imenom 
Južnih Slovanov, bo svobodno 
neodvisno kraljestvo z enotnim 
teritorijem in enotnim 
državljanstvom. To bo ustavna, 
demokratična, parlamentarna 
monarhija pod vodstvom dinastije 
Karađorđević, ki je dokazala, da se 
po idejah in čustvih ne loči od 
naroda in da nadvse ceni svobodno 
voljo naroda.«

• Iz krfske deklaracije

• KRFSKA SE IMENUJE, KER JE BILA 
OBLIKOVANA NA OTOKU KRFU (v 
Grčiji), KAMOR SO PRIBEŽALI 
VODITELJI Kraljevine Srbije po 
porazu leta 1915 (balkanska fronta 
se tedaj premakne na današnjo 
mejo med Grčijo in Makedonijo)

• SESTAVILI SO JO VODITELJI 
KRALJEVINE SRBIJE IN 
JUŽNOSLOVANSKI BEGUNCI IZ 
AVSTRO-OGRSKE

• JAVNOSTI JE BILA PREDSTAVLJENA 
JULIJA 1917



S svojimi besedami pojasni, kaj je pravica do 
samoodločbe naroda.

• MEDNARODNOPRAVNO NAČELO

• ODPRAVILO NAJ BI ENEGA 
GLAVNIH VZROKOV PRVE 
SVETOVNE VOJNE (nezadovoljstvo z 
državo, v kateri živiš = nerešeno 
nacionalno vprašanje – atentat v 
Sarajevu/južni Slovani v A-O)

• Idejni oče = W. Wilson

• DOKAZ, da nek narod izraža 
samoodločbo = podpisovanje 
peticije; plebiscit



Prostovoljci pod poveljstvom generala Rudolfa Maistra 
so Kraljevini SHS izborili priključitev Prekmurja.

• DA

• NE



Naša današnja severna meja na Karavankah je 
nastala na osnovi izidov koroškega plebiscita.
• DA

• NE

PLEBISCIT – samoodločba naroda

KOROŠKI PLEBISCIT 10.10.1920

(izid zelo prizadel Slovence)



S svojimi besedami pojasni, zakaj Slovenci večinoma 
niso podpirali politiko narodnega unitarizma.



S svojimi besedami pojasni, zakaj Slovenci večinoma 
niso podpirali politiko državnega centralizma.



V Kraljevini Jugoslaviji je slovenščina postala uradni 
in učni jezik.

• DA

• NE



V Kraljevini Jugoslaviji je njen slovenski del 
veljal za gospodarsko najrazvitejšega.
• DA
• NE

Kaj pomeni gospodarska razvitost v 
prvi polovici 20. st?
pismeno prebivalstvo; infrastruktura; 
industrializacija; urbanizacija; 
elektrifikacija – tega je v slovenskem 
delu Jugoslavije največ, vendar v 
evropskih in svetovnih primerjavah 
Jugoslavija velja za zaostalo agrarno 
državo

Kaj pomeni „slovenski del 
Jugoslavije“?
Od nastanka (1.12. 1918) do upravne 
preureditve države sta to Ljubljanska 
in Mariborska oblast (2 od 33  v 
državi); po oktobru 1929 Dravska 
banovina



V Kraljevini Jugoslaviji je v Ljubljani začela 
delovati Univerza kralja Aleksandra.
• DA

• NE



„SLOVARČEK“

• Soška fronta

• Londonski sporazum

• Kaverne

• „čudež pri Kobaridu“

• Država SHS

• Samoodločba naroda

• K SHS 1.12. 1918

• Karađorđević

• Rudolf Maister

• Koroški plebiscit

• Rapalska pogodba

• Unitarizem

• Centralizem

• Diktatura kralja Aleksandra 1929

• Univerza

• Drama

• Akademija znanosti in umetnosti



SLOVARČEK

• Soška fronta – bojišče med Kraljevino Italijo in Avstro –Ogrsko, ki se je 
odprlo, ko je Italija prestopila k antanti in napadla A-O

• Londonski sporazum – tajna pogodba med antanto in Kraljevino 
Italijo, v kateri je slednji (v zameno za vstop v vojno na strani antante) 
bilo obljubljena vzhodna obala Jadranskega morja (do tedaj avstro-
ogrsko ozemlje)

• Kaverne – rovi, ki so si jih v skalnata pogorja Julijcev izkopali vojaki na 
soški fronti

• „čudež pri Kobaridu“ – ime 12. soške bitke, v kateri je bila prvič 
uporabljena taktika bliskovite vojne; centralnim silam je v enem tednu 
fronto uspelo premakniti za okoli 120 km v notranjost Italije



SLOVARČEK

• Država SHS – južnoslovanska država, ki je nastala 29.10.1918, z 
odcepitvijo od Avstro-Ogrske; obstajala je 33 dni; ni bila priznana od 
drugih držav

• Samoodločba naroda – mednarodnopravno načelo, da ima narod 
pravico do odločitve, v kateri državi bi živel (ker v njej vidi rešitev 
svojega nacionalnega vprašanja)

• K SHS (1.12. 1918) – južnoslovanska država, ki je nastala, ko se je 
Država SHS po 33 dneh obstoja združila s Kraljevino Srbijo in Črno 
Goro

• Karađorđevići – vladarska družina v Kraljevini SHS/Jugoslaviji



SLOVARČEK

• Rudolf Maister – častnik avstro-ogrske armade; po razpadu države je zbral 
vojsko prostovoljcev, ki so premagali nemške enote in dosegli priključitev 
južnega dela Štajerske Državi SHS, pozneje Kraljevini SHS; narodna vlada D 
SHS mu je podelila čin generala; kot vojskovodja je na številnih kiparskih 
upodobitvah postavljen na konja (kip nasproti avtobusne postaje v LJ ali na 
dvorišču ministrstva za obrambo) 

• Koroški plebiscit – odločanje ljudstva o državni pripadnosti Celovške 
kotline, ki je bilo izpeljano 10.10.1920; na glasovanju se je večina odločila 
za Avstrijo

• Rapalska pogodba – podpisali sta jo K SHS in Kraljevina Italija novembra 
1920 in s to pogodbo določili medsebojno mejo; okoli 25% slovenskega 
ozemlja je po tej pogodbi pripadlo Italiji



SLOVARČEK

• Narodni unitarizem – prepričanje/delovanje v smeri, da v Kraljevini 
Jugoslaviji živi le en enoten narod - jugoslovanski (Slovenci, Hrvati in 
Srbi so njegova plemena; Makedonci, Črnogorci, Muslimani v Bosni pa 
so Srbi ali Hrvati)

• Centralizem – način vodenja, po katerem se vse odločitve sprejemajo 
v enem središču

Nasprotniki unitarizma in centralizma so zagovarjali AVTONOMIJO 
(samostojnost – narodno in „odločevalsko“)

• Diktatura kralja Aleksandra 1929 – ukinitev vseh demokratičnih 
institucij; jugoslovanski odgovor na splošno krizo demokracije v teh 
časih



SLOVARČEK

• Univerza – v Ljubljani; poimenujejo jo po kralju Aleksandru; ob 
nastanku ima pet fakultet; omogoči zaključek najvišje stopnje 
izobrazbe bližje domu in s tem dolgoročno vpliva na dvig izobrazbene 
in kulturne ravni prebivalstva

• Akademija znanosti in umetnosti – najvišja nacionalna znanstvena in 
umetniška ustanova; ustanovljena je bila leta 1938; njeni člani so 
dosegli na področju svojega delovanja izjemne uspehe

• Drama – leta 1919 je začelo delovati tudi Slovensko narodno 
gledališče


