
Pozdravljeni. 

Zadnjič ste spoznali, kako je nastala Kraljevina SHS. Danes boste raziskovali, kako so po prvi svetovni vojni določali 

slovenske meje.  

Najprej pa ponovimo. Ničesar vam  ni treba natisniti. Slikovno gradivo vam bo samo v pomoč pri ponovitvi. 

Katere trditve so pravilne? 

a) Država SHS je nastala z odcepitvijo od Avstro-Ogrske. 

b) Slovenci so imeli v tej državi avtonomijo, saj je tudi  v 

Ljubljani delovala vlada. 

c) Država SHS  ni imela določenih meja  s sosednjimi 

državami. 

d) Država SHS je obstajala samo 33 dni. 

e) Samo Italija se je bila pripravljena odpovedati svojim 

ozemeljskim zahtevam po slovenskem ozemlju. 

 

 

 

 

 

1. decembra 1918 je nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 

a. Kateri dve državi sta se združili v to kraljevino? 

b. Iz katere družine so prihajali kralji te države? 

 

 

 

Sedaj pa boš raziskal, kako so določali slovenske meje po prvi svetovni vojni. Preberi besedilo v učbeniku str. 85 in 86. , napiši naslov in odgovori 

na vprašanja. Ničesar ti ni treba natisniti. Slikovno gradivo ti služi samo za pomoč. Oglej si kratek prispevek o Rudolfu Maistru na Infodromu. 
https://www.youtube.com/watch?v=j-B_EI0ctiI 

 

KAKO SO BILE DOLOČENE SLOVENSKE MEJE PO PRVI SVETOVNI VOJNI 

1. S katerima dvema mednarodnima sporazumoma so bile določene slovenske meje po prvi svetovni vojni? 

2. Severna meja na Štajerskem 

a. Zakaj se je Rudolf Maister odločil, da z vojsko 

prostovoljcev zasede Maribor in Radgono? 

b. Kaj so o tej zasedbi odločili na pariški mirovni 

konferenci? 

c. Kaj meniš, zakaj imamo državni praznik – dan 

Rudolfa Maistra? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-B_EI0ctiI


3. Severna meja na Koroškem  

a. Zakaj vojaška akcija prostovoljcev na Koroškem ni bila uspešna? 

b. Katera vojska je leta 1919 zasedla Koroško? 

c. Kaj so o usodi Koroške odločili na Pariški mirovni konferenci? 

d. Koroški plebiscit 

 Zakaj propaganda za Jugoslavijo ni bila uspešna? (Oglej si karikaturo v učbeniku. Kako 

prikazuje Avstrijo?). 

 Kakšen je bil izid plebiscita? 

e. Naštej nekaj krajev na Koroškem, ki so ostali v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zahodna meja  

(Na Infdromu si oglej prispevek: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1530? 

Nariši časovni trak in na njem označi:  

 Leto londonskega sporazuma. 

 Leto italijanske zasedbe Primorske.  

 Leto rapalske pogodbe. 

 Leto vrnitve Primorske k matični domovini. 

 

 Samo za razmislek. Kaj meniš, zakaj antantne države niso pristale na to, da bi plebiscit izvedli tudi na 

Primorskem? 

 

5. Pridobitev Prekmurja 

Pridobitev Prekmurja leta 1920 je bil prelomen dogodek, saj je Prekmurje prvič postalo del slovenske 

politične skupnosti. Zakaj je bilo življenje prekmurskih Slovencev pred priključitvijo ločeno od ostalih 

Slovencev? 

 

 

 

 

 

 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1530

