
REŠITVE ZA NALOGE 2. TEDNA (23. – 27. 3. 2020) 
 

Pojmi za ponavljanje: 

KOROŠKI PLEBISCIT: 10. 10. 1920 je bila izvedena samoodločba naroda – prebivalci Koroške-Celovške 

kotline so glasovali v kateri državi bi želeli živeti ali Avstriji ali Kraljevini SHS. (plebiscit = splošno ljudsko 

glasovanje o pomembnem vprašanju), Samoodločba narodov – ena od 14. točk, ki jih je na mirovni 

konferenci po 1. svetovni vojni predlagal predsednik ZDA W. Wilson. 

PLEBISCITNA PROPAGANDA: propaganda, ki je nagovarjala ljudi za glasovanje na plebiscitu 

Slikovno gradivo je za ponazoritev. Na rabiš ga tiskati. 

 Proti-avstrijska propaganda: 

          

Proti-jugoslovanska propaganda: 

      

 

CONA A in CONA B: celotno ozemlje predvideno za izvedbo plebiscita = Celovško kotlino so razdelili v cono 

A in cono B. Ker so že v coni A izglasovali za priključitev k Avstriji, v coni B glasovanja sploh niso izvedli! 

Zemljevid učb. str. 60, atlas str. 64!  

 

 



Za ponovitev nove učne snovi prilagam vprašanja za ponavljanje. Ponovi ustno.  

PARLAMENTARNA DEMOKRACIJA V JUGOSLAVIJI 

Učbenik str. 62-63 

Učno snov ponovi z naslednjimi vprašanji: 

1. Kakšna pričakovanja so imeli Slovenci in Hrvati v novi državi? So se jim izpolnila? 

2. Predstavi raznolikost Jugoslovanske države. 

3. Srbe, Hrvate in Slovence so imeli za? Kam so prištevali ostale narode ali manjšine? 

4. Kdo in kakšen politični sistem je 1. 12. 1918 vzpostavil v Kraljevini SHS? 

5. 28. 6. 1921 so v Beogradu sprejeli kaj? Poimenovali so jo:  

6. Zapiši posamezna določila ustave. 

7. Kako so na ustavo gledali Slovenci in Hrvati? Zakaj? 

8. Katere stranke so delovale v Kraljevini SHS? Kateri so bili njihovi glavni cilji? 

9. Zakaj so že 1921 prepovedali delovanje Komunistični stranki? 

10. Kateri 3 politični tabori/stranke so se izoblikovali na Slovenskem? 

11. Predstavi delo in uspehe SLS. 

 

Pojmi: 

DRŽAVNI CENTRALIZEM: vodenje države iz enega centra => Beograd: o vseh zadevah so odločili v 

Beogradu! uzakonila ga je vidovdanska ustava 

NARODNI UNITARIZEM: poskus stapljanja več narodov (Slovenci, Hrvati, Srbi) v en => Jugoslovanski narod. 

Prevladal naj bi srbski jezik, pisava cirilica in pravoslavna vera 

SLS je imela največje število volivcev ker, si je prizadevala za čim večjo upravno avtonomijo Slovenije (sami 

so želeli odločati o pomembnih zadevah za Slovence, brez diktata iz Beograda); imela je največje število 

članov. 

 

Kdor še ni poslal naloge/zapis o sliki Rapallo in generalu Rudolfu Maistru naj to čim prej stori!  

Rok je bil 27. 3.!! 

 

Na naslednji povezavi si lahko ogledaš krajša filmčka o koroškem plebiscitu in pariški mirovni konferenci 
1919, ki ju je pripravil in objavil  Muzej narodne osvoboditve Maribor: 

https://www.youtube.com/channel/UC2QU1TL_CGOhAXrcYqHhKQA 

 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Renata LH    😊😊😊 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2QU1TL_CGOhAXrcYqHhKQA

