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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Poznavanje ključnih dogodkov, povezanih z zgodovino 

Slovenije v 5. in 9. razredu devetletke zajema v teoretičnem delu kronološki prikaz ključnih 

dogodkov, ki so zaznamovali nastanek in razvoj Slovenije in Slovencev od 

prazgodovinskega obdobja do danes. Poudarek je na dogodkih in vsebinah, ki so 

pomembno vplivali na oblikovanje drţave v kateri ţivimo danes. V nadaljevanju je 

prikazana umeščenost vsebine v učni načrt devetletnega osnovnega šolanja. 

Teoretičnemu sledi empirični del diplomske naloge, kjer je predstavljena raziskava med 

učenci petih in devetih razredov, z vidika poznavanja ključnih dogodkov povezanih z 

zgodovino naše drţave. Namen raziskave je bil primerjati znanje med razredi, med 

spoloma in o poznavanju starejših in novejših zgodovinskih vsebin. Poudarek raziskave je 

na splošnem znanju o zgodovini Slovenije na začetku obravnave te teme, torej preden se 

učenci seznanijo z njo po učnem načrtu v petem razredu in ob koncu njihovega šolanja v 

devetem razredu. Raziskava je potekala na osnovni šoli Mengeš, izvedena pa je bila s 

pomočjo anketnega vprašalnika. 
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ABSTRACT 

A study titled Knowing of crucial events related to the history of Slovenia in fifth and ninth 

grade of primary school, in the theoretical part deals with chronological display of crucial 

events, that marked formation and development of Slovenia and Slovenes from the 

prehistoric period to today. Emphasis is on the events and content that had a crucial impact 

on building the state in which we nowadays live. In continuation the placement of content 

into the curriculum of nine - years long education is presented.  

 

An empirical part of the study follows the theoretical part, where a survey between the 

students from the fifth grade and the ninth grade is presented, from the point of view of 

knowing the crucial events related to the history of our state. The purpose of the survey 

was to compare the knowledge between grades and genders and  about knowing the older 

and younger historical content. The emphasis of the survey was on basic knowledge about 

the history of Slovenia in the beginning of the discussion of this subject, this means before 

the students are introduced to it with the curriculum in fifth grade and at the end of their 

education in fifth grade. The survey was made in the Mengeš primary school and it was 

performed with a help of questionnaire.  
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1 UVOD 
 

Vse na tem planetu ima svojo zgodovino. Med pregledovanjem učnega načrta za predmet 

druţba, me je tema zgodovine Slovenije oz. njenega ozemlja nekoč in danes, takoj 

pritegnila. Začela sem se spraševati, koliko pravzaprav otroci vedo o ključnih dogodkih, ki 

so zaznamovali zgodovino Slovencev in njihovega prostora vse do danes, ob vsej poplavi 

informacij, s katero se srečujejo v času šolanja. 

Sama opaţam, da nas zgodovinska dejstva ob prvem stiku z njimi zelo pritegnejo, kasneje 

pa nekako izgubljamo zanimanje zanje. Ravno zato me je zanimalo splošno znanje o tej 

temi na začetku in na koncu njene obravnave. Kot anketirance sem si izbrala peti in deveti 

razred osnovne šole, saj se v petem razredu ta tema šele pojavi in se nadgrajuje vse do 

konca osnovnega šolanja. Moje predvidevanje je bilo tudi, da zgodovinske vsebine bolj 

zanimajo in pritegnejo fante kot dekleta, ker se največkrat omenjajo razne bitke in spopadi, 

kar je fantom bolj všeč.  

 

V teoretičnem delu sem na kratko predstavila ključne dogodke iz zgodovinskega dogajanja 

na tleh današnje Slovenije. Pregled obsega obdobja od prazgodovinskih odkritij, pa vse do 

današnjega aktualnega dogajanja, torej sodobnosti. Osredotočila sem se predvsem na 

dogodke in pojme, ki se pojavljajo v učnem načrtu.  

 

V empiričnem delu sem izvedla raziskavo z enako anketo v obeh razredih ravno z 

namenom, da bi preverila kakšno znanje učencev o isti vsebini na začetku obravnave 

snovi, v petem razredu  in nekaj let kasneje, v devetem razredu. Z anketo sem ţelela 

primerjati splošno znanje med petošolci in devetošolci in ugotoviti, ali se védenje med 

spoloma razlikuje. Zanimalo me je tudi, ali so jim bliţje zgodovinske vsebine iz preteklih 

obdobij ali zgolj sodobna zgodovina. Z anketo sem preverila poznavanje simbolov, s 

katerimi se srečujemo v drţavi in v domačem kraju. V zadnjem delu ankete so bila 

vprašanja namenjena splošnemu pregledu ključnih dogodkov, ki so mi pomagala ugotoviti 

katere dogodke učenci poznajo in prepoznajo. Ker se daje velik poudarek skozi celotno 

izobraţevanje na poznavanje letnic, s čimer se pri otrocih razvija časovna predstava, sta 

bili zadnji nalogi namenjeni prav temu.  

 

Poznavanje zgodovine Slovenije, kot drţave in ozemlja, na katerem ţivimo, je pomembno, 

saj na podlagi pomembnih zgodovinskih dogodkov bolje razumemo našo sedanjost. 



2 TEORETIČNI DEL 
 

Zgodovina Slovenije je zgodovina vseh prebivalcev na ozemlju današnje Republike 

Slovenije in v njeni neposredni soseščini, od prazgodovine do danes, čeprav se ime 

Slovenija pojavi šele leta 1834 v knjigi ruskega zgodovinarja Jurija Venelina Starodavni in 

današnji Slovenci, 10 let kasneje pa še v pesmi Koseskega in se Slovenija kot politična 

enota prvič konstituira po letu 1945, kot samostojna drţava pa šele 1991.
1
  

2.1 PRAZGODOVINA  

 

Glede na vso nadaljnjo zgodovino, so prav prazgodovinske najdbe z našega ozemlja v 

mednarodnem znanstvenem svetu najbolj pomembne. Govorijo o večtisočletni kulturi, ki 

pozna viške in padce, pa tudi svetovna presenečenja, kot je neandertalska piščal.
2
 

2.1.1 KAMENA DOBA 

 

O prazgodovini slovenskega ozemlja nam pričajo razne arheološke najdbe. Vse se začne s 

kameno dobo, v kateri so uporabljali kamnito in koščeno orodje, ljudje so se preţivljali z 

lovom in nabiralništvom. Pri nas doslej še niso odkrili ostankov človeka iz starejše kamene 

dobe, dokaze o njegovem bivanju pa. Najstarejši dokaz človeškega bivanja na slovenskem 

ozemlju sta dve kamniti orodji iz Jame v Lozi pri Orehku, stari okoli 250.000 let. 

Pomembno odkritje je Potočka zijalka na Olševi, kjer so izkopavali v letih 1928-1935 in 

našli najstarejšo koščeno šivanko. Iz obdobja würmske ledene dobe, ko so na ozemlju 

Slovenije ţiveli neandertalci, je zelo znano odkritje neandertalska koščena piščal iz Divjih 

bab pri Cerknem, katere starost ocenjujejo na okoli 45.000 let. Ta najdba ima tudi svetovne 

razseţnosti, saj je najstarejši do sedaj najden instrument na svetu. Proti koncu kamene dobe 

postaja namesto lova in nabiralništva pomembnejše poljedelstvo, to pa ţe zahteva bolj 

stalno bivanje. Najdbe kaţejo, da je bilo teţišče bivanja v tem času v zaledju Jadrana.
3
 

 

 

                                                           
1
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina Slovenije  (24. 5. 2011). 

2
 Stane Granda, Mala zgodovina Slovenije (dalje: S. Granda, Mala zgodovina Slovenije), Celjska Mohorjeva   

druţba, Celje 2008, str. 33, 34. 
3
 Prav tam, str. 21-22. 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Orodje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%BCrmska_ledena_doba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Neandertalec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina%20Slovenije


2.2 STARI VEK 

2.2.1 BAKRENA DOBA 

 

Kameni dobi sledi bakrena doba, ki traja od konca 5. tisočletja do druge polovice 3. 

tisočletja. Vse pomembnejši postaja baker, ki ga uporabljajo za oroţje in nakit, kar 

prispeva k razširitvi bojevanja in razslojevanja ljudi. Najdbe na našem ozemlju iz tega časa 

sta jami Mala Triglavica in Podmol pri Kastelcu. Iz mlajše kamene in bakrene dobe so 

odkrili višinsko naselje, ki so ga v 5. tisočletju obvarovali s kamnitim obzidjem. V tej dobi 

je prišlo do očitnega demografskega upada, saj se je zmanjšalo število naselij.
4
  

Bolj poseljeno območje je bilo od Pustega Gradca v Beli krajini do Bukovice v Prekmurju, 

blizu današnje hrvaške meje. Ljudje so se radi naseljevali ob rekah, jezerih in močvirjih. 

Ravno zato je bilo zanje primerno Ljubljansko barje, kjer so leta 1875 začeli odkrivati 

kolišča. Ker ni bilo stalno ojezerjeno, so tukaj našli drevake in ostanke voza. Ljudje so se v 

tem času ukvarjali z ţivinorejo, poljedelstvom in lovom.
5
 

2.2.2 BRONASTA DOBA 

 

Na prehodu iz bronaste v ţelezno dobo je obstajala kultura ţarnih grobišč. Pokojne so 

seţigali, pepel pa shranjevali v ţarah. Zato imenujemo mlajšo bronasto dobo tudi »kultura 

ţarnih grobišč«. V tem času doseţe svoj vrhunec barjanska kultura in se razširi do 

Dalmacije. V srednji bronasti dobi se pojavi kaštelirska kultura na Krasu in v Istri, na 

Štajerskem pa srednjeevropska kultura gomil. Poselitev našega ozemlja je bila v tem času 

ţe zelo gosta. Bolj poseljena območja so bila na Notranjskem, Krasu, Dolenjskem ter ob 

Dravi in  Muri, kjer so nastala nova naselja na vzpetinah in v ravnini. Na območju zahodne 

Slovenije je bilo pomembno središče Škocjan, ki je bilo utrjeno s kamnitim nasipom. V teh 

krajih je znamenita Mušja jama, kamor so metali dragocene predmete kot darilo za bogove. 

Zakladne najdbe iz tega časa so bile napolnjene s kovinskim oroţjem in orodjem, ki naj bi 

ga ljudje shranjevali zaradi nevarnosti ali verovanja.
6
 

 

 

                                                           
4
 Peter Štih, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Mohorjeva druţba, Ljubljana 1996, str. 14. 

5
 S. Granda, Mala zgodovina Slovenije, str. 23. 

6
 Prav tam, str. 24-25. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezna_doba
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultura_%C5%BEarnih_grobi%C5%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1


2.2.3 ŢELEZNA DOBA 

 

Podlago za ţelezno dobo je ustvaril limonit – to je ţelezova ruda, ki se je nahajala po 

površinskih rudiščih na velikem delu slovenskega ozemlja. Ţelezno dobo delimo na 

starejšo ali halštatsko in mlajšo ali latensko, ki je povezana s prihodom Keltov. Nekatere 

druţbe so postopoma napredovale do ţelezne dobe preko bakrene in bronaste dobe. Druge 

druţbe pa so napredovale neposredno iz kamene dobe. Na prostoru današnje Slovenije 

zajema ţelezna doba čas od 1.000 pr. n. št. do 1. stoletja pr. n. št.
7
 

Obdobje halštatske dobe na naših tleh zaznamujejo izdelki iz brona, ţeleza, gline in stekla.  

Za nas je še posebno zanimiva, ker se pojavijo kulturni teritoriji, ki so identični z današnjo 

Dolenjsko, Notranjsko, Posočjem, Koroško in Štajersko. Čeprav so prebivalce tega 

obdobja dolgo časa označevali kot Ilire, je danes jasno, da so ti bili v današnji Bosni in ob 

juhovzhodnem Jadranu. Zato govorimo o ilirskodobnih prebivalcih naših krajev.
8
 V tej 

dobi se naselja še razširijo in doţivijo pravi razcvet. Pomembno odkritje iz tega obdobja je 

vaška situla iz Vač, ter gradišče z 2,3 km dolgim kamnitim obzidjem iz Vira pri Stični.
9
 

Okoli leta 300 pr.n.š. so ozemlje današnje Slovenije naselili Kelti, ki so prišli iz zahodne 

Evrope. Bili naj bi zelo bojeviti, na naših tleh pa so ustanovili prvo drţavno tvorbo 

imenovano Noriško kraljestvo. V osrednji in vzhodni Sloveniji so ţiveli Tavriski in 

Latobiki, Noričani na Koroškem, Japodi na Dolenjskem in delno na Notranjskem, Karni na 

območju današnje zahodne Slovenije, ter Histri v Istri. Ukvarjali so se predvsem s 

poljedelstvom, ţivinorejo, metalurgijo in pastirstvom. Iz tega časa izvirajo imena mnogih 

današnjih krajev (Bohinj, Tuhinj) in rek (Sava, Savinja, Drava). Kelti so bili kmetje, vojaki 

in trgovci. Svoje izdelke so prodajali Feničanom, Grkom in Rimljanom. V zameno za 

suţnje, volno in lovske pse so dobivali vino, olje, olive in lončevino. Zaradi te trgovine so 

Rimljani spoznali, kako bogate so keltske deţele. Rimljani so se odločili, da bodo keltske 

deţele priključili svojemu imperiju in so zato začeli z vdori.
10

 

Za rimsko dobo na slovenskih tleh je najbolj značilen nastanek mest, saj je imelo 

slovensko ozemlje za Rimljane velik strateški pomen. Poleg kmetijstva in ţivinoreje se je 

okrepilo vinogradništvo in oljkarstvo. Ljudje so bili večinoma svobodni, veliko pa je bilo 

                                                           
7
 Prav tam, str. 26. 

8
 Prav tam. 

9
 Milko Kos, Zgodovina Slovencev (dalje: M. Kos, Zgodovina Slovencev), zaloţba Slovenska Matica, 

Ljubljana 1955, str. 14. 
10

 Julij Titl, Kelti in Slovenci, samozaloţba, Koper 2005, str. 7-12. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kelti
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolenjska
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinj
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuhinj&action=edit&redlink=1
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Drava


tudi suţnjev. Rimljani so začeli prodirati na naše ozemlje današnje Slovenije po 

ustanovitvi Akvileje. V drugi polovici 2. stoletja so se odvijale istrske vojne, v katerih so si 

podredili Histre, Tavriske in Karne.
11

 Vključitev v rimsko drţavo je pomenila višjo stopnjo 

civiliziranosti. Rimska drţavna uprava je bila vpeljana v deţelo, ki je bila razdeljena na 

province Norik in Histrio. Nastajati so začela mesta. Prvo nastalo mesto na ozemlju 

današnje Slovenije je Emona, kamor so se naselili kolonisti iz Akvileje. Rimljani so 

zgradili tudi cestni sistem, ki je sluţil za trgovanje in premike legij. Rimska oblast je začela 

slabeti v 5. in 6. stoletju zaradi vdorov germanskih plemen. Ljudje so se začeli seliti iz 

mest v višinska območja. Sredi 5. stoletja so na poti v Italijo čez naše ozemlje večino mest 

opustošili Huni.
12

 

2.2.4 ZAČETKI KRŠČANSTVA 

 

Krščanska Cerkev se je v starem veku razvijala v okviru antičnega Rimskega imperija, saj 

se je v zadnjih stoletjih rimske drţave začela širiti v slovenski prostor. Cesar Dioklecian si 

je zelo prizadeval, da bi onemogočil krščanstvo, vendar se je vera vseeno počasi širila. Po 

njegovem odstopu je prišlo do drţavljanske vojne, ki jo je končal leta 312 Konstantin 

Veliki in leta 313 razglasil versko svobodo. Drţava nato ni več sovraţno ovirala Cerkve, 

ampak jo je celo pospeševala. Samo pokristjanjenje Rimske drţave je olajšalo Cerkvi boj 

za obstanek, ki si je natančneje izoblikovala svoje nauke. Krščanstvo je vzdrţevalo 

kulturne zveze z vzhodom in zahodom in postajalo most za prihajajoče narode.
13

 

2.3 SREDNJI VEK 

 

2.3.1 POKRISTJANJEVANJE 

 

Pokristjanjevanje je načrtno pridobivanje ljudi za krščansko vero. Da so se alpski Slovani 

odločili za krščansko vero je bila kriva navzočnost krščanstva na tem ozemlju. Pomemben 

vpliv je imel tudi knez Borut, ki je v boju proti Avarom sklenil zvezo s krščanskim knezom 

Odilom. Širjenje vere je pomenilo širjenje ozemlja in širjenje skupne krščanske identitete. 

Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir sta bila vzgojena v krščanski veri in sta po Borutovi 

                                                           
11

  M. Kos, Zgodovina Slovencev, str. 14. 
12

 Janko, Prunk, Kratka zgodovina Slovenije (dalje: J. Prunk, Kratka zgodovina Slovenije), zaloţba Grad, 

Ljubljana 2008,  str. 12-14. 
13

 S. Granda, Mala zgodovina Slovenije, str. 41-43. 



smrti drug za drugim postala karantanska kneza. Kot vladarja krščanske vere sta omogočila 

širjenje vere s pomočjo salzburških misionarjev, ki so lahko nemoteno delovali v 

Karantaniji.
14

 

Čeprav je uveljavljanje krščanstva v tukajšnjem prostoru povezano z ugašanjem antike v 

vseh pogledih, pa tega ne moremo trditi za krščanstvo. Bilo je edino, ki je vzdrţevalo 

kulturne zveze v najširšem pomenu besede tako z vzhodom kot zahodom, hkrati pa postajo 

most prišlekov.
15

 

Sprva so celotno območje naselitve Alpskih Slovanov pokristjanjevali duhovniki iz 

Salzburga, kasneje pa iz dveh središč, ki so ju določili leta 796 na vojnem pohodu proti 

Avarom. Salzburški škof Arno je na posvetu določil reko Dravo, kot mejo vpliva 

Salzburške in Oglejske cerkve, kar je frankovski vladar Karel Veliki potrdil leta 811. 

Severno od Drave so pokristjanjevali iz središča v Salzburgu, Slovane juţno od Drave pa 

iz Ogleja.
16

 

2.3.2 PRESELJEVANJE NARODOV IN PRIHOD SLOVANOV 

 

Proces preseljevanja narodov je trajal nekaj stoletij. Ljudje so se selili zaradi neugodnih 

razmer, z namenom da bi našli boljše ţivljenje kje drugje. Konec 4. stoletja so k nam 

prodrli Goti do vznoţja Julijskih Alp. Zahodni Goti so bili v 5. st. ob meji današnje Italije, 

Panonijo pa so malo za tem naselili Vzhodni Goti. Prav ti so leta 476 odstavili zadnjega 

zahodnega rimskega cesarja in ustanovili veliko drţavo, vendar je temu nasprotoval 

Bizanc, ki jih je nato premagal v letih 535–553 in osvojil Istro.
17

 

Priseljevanje Slovanov na širše slovensko območje (vzhodnoalpsko območje) se začne v 

sredini 6. stoletja. Potekalo je v dveh valovih in sicer:  

 Prvi val se začne okoli leta 550, v tem valu Slovani z zahodnoslovanske jezikovne 

skupine poselijo območje ob Murici in zgornji Muri.  
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 Drugi val poteka se začne po letu 568, torej po Langobardski odselitvi v Italijo. V 

tem valu se naseljujejo Slovani iz juţnoslovanske jezikovne skupine, poselijo pa 

večino območja današnje Slovenije ter Karantanije.  

Po letu 568 se začne proces preseljevanja počasi ustavljati, Slovani pa stremijo k stalni 

naselitvi.
18

 

Na novem ozemlju so Slovani našli razvito antično kulturo, ki jo je ohranilo staroselsko 

prebivalstvo. Od prvotnega prebivalstva so prevzeli številna krajevna in vodna imena, pa 

tudi nekatere ţivljenjske navade in kulturo poljedelstva.
19

 

Preseljevanje narodov, ki so spremljali roparski uničevalni pohodi Hunov, o njih je dovolj 

ljudskega izročila in skoraj nič materialnih dokazov, in nato Varov, je prostor današnje 

Slovenije zelo prizadel, zlasti mesta.
20

 

2.3.3 SLOVANSKI PREDNIKI 

 

Ko so Longobardi odšli v Italijo so na ozemlju današnje Slovenije zavladali predniki 

današnjih Slovencev, za katere ni znano od kod so prišli in kdaj so se naselili. Hipoteza 

pravi, da naj bi se naselili v času preseljevanja narodov s prostora zahodnih Slovanov, 

konec 6. stoletja pa naj bi prišel sem še en slovanski val z juhovzhoda. Najnovejša, a 

znanstveno premalo izdelana hipoteza pa pravi, da naj bi bil bili Veneti direktni predniki 

današnjih Slovencev, ki so ozemlje naselili ţe v prvem tisočletju pr. n. št.
21

  

Predniki današnjih Slovencev so bili slovanski Karantanci in Karniolci. Ime Karantanija in 

njeno prebivalstvo Karantanci je bilo do 13. stoletja prvo v virih zapisano ime za današnje 

Slovence. Germanski narodi naj bi jih imenovali Veneti, Vnedi, Vendi,... Najstarejšo 

zgodovino naših prednikov so dolgo povezovali z močvirnatim področjem za Karpati ob 

Dnjepru in Dnjestru. Slovani naj bi se izoblikovali v 1. tisočletju  pr. Kr. na ozemlju 

današnje Rusije, Belorusije in Ukrajine.
22

 Slovane delimo v tri skupine. Juţni Slovani so 

Slovenci, Srbi, Hrvati, Črnogorci, Bolgari in Makedonci, vzhodni Slovani so Rusi, 
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Belorusi in Ukrajinci, zahodni Slovani pa so Poljaki, Slovaki in Čehi. Druga ljudstva so jih 

imenovala zelo različno; zahodne Slovane so imenovali Veneti, vzhodne Anti in juţne 

Slovani. Naseljevanje oz. preseljevanje je trajalo več desetletij (4. – 7. stoletje) in je bilo 

Slovanom zelo naklonjeno. Za svoje naseljevanje so znali izkoristiti propadanje 

germanskih kultur in slabe odnose med vzhodno in zahodno rimsko drţavo. Naselili so se 

vse do ozemlja današnjega Hamburga, prek srednje in jugovzhodne Evrope do obale male 

Azije, do konca 6. stoletja pa še današnjo Češko in Slovaško, ter skupaj z Avari dosegli 

Panonijo.
23

 

2.3.4 PRVE SLOVANSKE DRŢAVNE TVORBE 

 

 Samova plemenska zveza 

Prva bolj znana slovanska drţavna tvorba je bila Samova plemenska zveza, ki je nastala 

kot rezultat upora slovanskih plemen leta 623, pod vodstvom frankovskega trgovca Sama. 

Slovenci so se tej zvezi priključili leta 626. Ko je Samo leta 658 umrl je ta zveza razpadla, 

imela pa je pomemben vpliv na oblikovanje slovanskih političnih tvorb.
24

 

 Karantanija 

Karantanija velja za najstarejšo slovansko drţavno tvorbo onstran Karavank. Je tudi prva v 

virih omenjena slovanska drţava. Po njej so se imenovali njeni večinsko slovanski 

prebivalci – Karantanci.
25

 Sredi 7. stoletja je bila tesno povezana s Samovo plemensko 

zvezo. V tem času ji je vladal Samov zaveznik knez Valuk, ki velja za prvega slovanskega 

karantanskega kneza. Ozemlje Karantanije se je raztezalo na Gosposvetskem polju v 

današnji Avstriji, njeno upravno središče pa je bil Krnski grad. Naslednji knez, ki ji je 

vladal okoli leta 740, je bil poganski knez Borut. Karantaniji so grozili napadi Avarov, zato 

je Borut prosili za pomoč Bavarce. Bavarci so obljubili pomoč pod pogojem, da jim 

Karantanci pošljejo talce, med katerimi sta bila tudi Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir. 

S tem so si Bavarci zagotovili zvestobo in skupaj premagali Avare, vendar pa je nato prišla 

Karantanija pod oblast Bavarov. Karatanija kot samostojna tvorba je obstajala do sredine 8. 
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stoletja. Nekateri viri pa pričajo o tem, da naj bi nekateri Slovani juţno od Karantanije 

imeli svojo samostojno kneţevino Karniolo, s prebivalci  imenovanimi Karniolci.
26

 

 

2.3.5 USTOLIČEVANJE KNEZOV 

 

Knezi, ki naj bi jih bilo na čelu Karantanije kar osem (Borut, Gorazd, Hotimir, Valtunk, 

Pribislav, Semika, Stojmir in Edgar), so bili zgodovinska posebnost Karantanije. Zanje je 

veljal poseben obred, imenovan »ustoličevanje«, ki je do leta 1414 potekal v slovenskem 

jeziku.
27

 Pri ustoličevanju so sodelovali pomembni domačini, imenovani »kosezi« in 

frankovski vladar; oboji so morali na obred ustoličevanja pristati. Obred so izvajali ob 

kneţjem kamnu – spodnjem delu nekdanjega rimskega stebra – v bliţini Krnskega gradu, 

ki je bil središče drţave. Knez je moral pred vsemi svobodnimi prebivalci priseči, da bo 

spoštoval ljudsko voljo, pravice ljudstva in za zanje tudi zavzemal in jih branil. Nato mu je 

kmet ali kosez, ki je sedel na kneţjem kamnu, odstopil sedeţ, knez pa mu je za odkup dal 

konja in marogastega bika. Zadnji ustoličen deţelni vladar je bil Ernest Ţelezni leta 1414.
28

 

2.3.6 POKRISTJANJEVANJE SLOVANOV 

 

Slovenci nismo ravno dobri poznavalci lastne zgodovine, znamo pa jo dobro izrabiti za 

opravičevanje lastne nedelavnosti na narodnoobrambnem ali političnem področju. Tako je 

nastal tudi mit, kako smo Slovenci s pokristjanjenjem izgubili staro vero, lastno drţavo, 

bili podjarmljeni pod Nemce in vpeti v fevdalni sistem, iz naroda svobodnjakov ali 

junakov smo postali narod hlapcev.
29

 

Krščanstvo se začne širiti  iz Bavarske v Karantanijo v drugi polovici 8. stoletja, ko sta 

talca kneza Boruta v izgnanstvu sprejela krščansko vero in jo s svojim kneţevanjem 

prenesla v Karantanijo.
30

 Za glavni center za širjenje krščanstva na naših tleh veljata Oglej 

in Salzburg. Okoli leta 700 je prišel prvi duhovnik, nato pa še irski misionarji. Ti so 

delovali v ljudskem jeziku in tako širili vero med ljudi. Prvo ohranjeno krščansko obredno 

besedilo v slovenskem jeziku so »Briţinski spomeniki«, ki so nastali med leta 972 in 1022, 
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zapisal pa jih je leta 1039 freisinški škof Abraham, kot verski priročnik za verske obrede. 

Karantance so pokristjanjevali v domačem jeziku, zato je bilo nujno oblikovati krščansko 

izrazoslovje. Tako se zavemo, da je imelo pokristjanjevanje ogromen jezikovno-kulturni 

pomen.
31

 

2.3.7 DEŢELE  

 

Deţele so na Slovenskem nastajale okoli 13. stoletja, kot posledica širjenja posesti 

zemljiških gospodov ter uveljavljanja oblasti nad nesvobodnim plemstvom namesto 

dotedanje osebne odvisnosti na podlagi njihove pripadnosti ozemlju. Deţelni gospodar je 

bil deţelni knez ali deţelni gospod. Od 17. stoletja so bili deţelni knezi Habsburţani v 

vseh slovenskih deţelah. Z oblikovanjem deţel je nastala tudi deţelna identiteta oziroma 

zavest o pripadnosti deţelam.
32

 

Na območju Slovenije so se tako od 17. stoletja do ukinitve samostojnosti deţel 4. 

novembra 1918 (po nastanku nove Drţave SHS) oblikovale naslednje deţele: 

 Koroška 

 Kranjska 

 Štajerska 

 Goriška  

 Istra 

 Primorska (deli Trsta, Goriške in Istre v 19. stoletju)
33

   

Deţele so ključen problem slovenske politične in kulturne zgodovine v najširšem smislu 

besede. Oblikovale so se v procesu, ki je ponekod trajal vso prvo polovico drugega 

tisočletja. Nacionalna pripadnost podloţnikov ni pri tem igrala nobene vloge, čeprav so jo 

poznali in priznali. Osnova deţele je ozemlje z lastnim pravom, lastnim deţelnim knezom, 

njegova politična, vojaška in sodna oblast.
34
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KOROŠKA 

 

Vojvodina Koroška je nastala ţe leta 976, ker pa je tukaj vladalo več plemiških druţin pod 

vplivom cerkvenih oblasti, ni dosegla nekega vrhunca.  V deţelo se je razvila šele konec 

srednjega veka.
35

 Leta 1077 so koroški vojvodi postali Eppensteini, nasledili pa so jih 

Spanheimi (1122–1269). Sicer kratkotrajno, a vseeno pomembno mesto na vladarskem 

stolu je imel češki kralj Otokar II. Přemysl, ki je ţelel postati nemški cesar. Po koncu 

njegovega vladanja leta 1278 so ga nasledili Goriški grofje, njih pa sredi 14. st. 

Habsburţani.
36

 

ŠTAJERSKA 

 

Štajersko so druge deţele posnemale pri ustvarjanju  deţelne avtonomije in pravnih aktih. 

Nastala je iz ozemlja Karantanske krajine, Podravske in Savinjske krajine do Save. Ko se 

je Karantanska krajina leta 1305 dokončno ločila od vojvodine Koroške, se je začela 

tesneje povezovati  z ozemljem ob gornji Muri in Aniţi, zavladali pa so ji grofje Trangau. 

Sedeţ je bil v gradu Styer, ki je dal deţeli tudi ime. Leta 1056 so postali mejni grofje 

Ottokarji, ki so nato leta 1122 dedovali posest po rodbini Eppenstein ob zgornji Muri in 

Murici, leta 1147 pa po Bernardu I. Spanheimskem še Podravsko krajino. Z vsem tem 

dedovanjem so leta 1160 dobili deţelnokneţji naslov in dokočene pravice, ki so pripadale 

vladarju. Leta 1180 je Štajerska postala vojvodina in se je kot prva pokrajina razvila v 

deţelo. Ottokarje so nasledili Babenberţani, ki so svoj vpliv povečevali s porokami s 

pripadnicami bizantinskega izvora. Po izumrtju Babenberţanov leta 1246 je Štajerska 

prišla pod Habsburţane leta 1282.
37

 

KRANJSKA  

 

Svojo rast v deţelo je začela v 11. stoletju pod bavarskimi Eberssbergi. Veljala je za 

osrednjo slovensko deţelo in sprva obsegala Ljubljansko, Gorenjsko kotlino, vzhodno 

Notranjsko in del Dolenjske, kasneje pa še Savinjsko dolino. Od tedaj se je imenovala tudi 

»Slovenska marka«. »Marka« je vaška občina, mejno ozemlje.
38

 Veliko vlogo pri njenem 
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vzponu so imela velika teritorialna gospostva svetnih fevdalcev in njihovi ministreriali. 

Nekaj časa so ji vladali grofje Andeški, ki so imeli največjo moč v 12. st. Leta 1228 so jih 

nasledili nemški knezi Babenberţani, njih pa Spanheimi. Tako kot pri Koroški, so tudi 

tukaj utrjevali oblast s porokami in dedovanji. Spanheime je nasledil češki kraj Otokar II., 

direktna habsburška oblast pa je zavladala leta 1335, vendar je bilo nujno konstantno 

utrjevanje oblasti. Svojo posest so zaokroţili leta 1500, ko so dedovali posesti Goriških 

grofov v Kvarnerju in s tem tudi dokončno utrdili svojo oblast.
39

 

GORIŠKA 

 

Goriška je nastala iz posesti in deţelskih sodišč Goriških grofov na Krasu in v srednjem 

Posočju...
40

 Nastala je v 14. stoletju, kot samostojna deţela pa je obstajala vse do konca 

prve svetovne vojne. Vladali so ji Goriški grofje, ki so bili leta 1365 povzdignjeni v 

drţavne kneze. Goriški grofje niso pomembni le za našo zgodovino na Koroškem, 

Goriškem in v Istri, ampak zlasti v Beli krajini zaradi posesti Slovenske marke in Metlike, 

ki je šele leta 1374 prešla pod Habsburţane. Dejansko so nadzorovali kar štiri deţele.
41

 

PREKMURJE 

Če pogledamo ozemlje današnje Slovenije v času nastanka deţel opazimo, da edino 

območje današnjega Prekmurja ni spadalo v okvir nobene od njih. Kot del slovenskega 

ozemlja je celo tisočletje spadalo v madrţarsko politično sfero, vendar brez enotnega 

prostora  vse do prve svetovne vojne. Ko se je na Kučnici in Muri v 11. in 12. stoletju 

ustalila štajersko-madţarska meja, je bilo to ozemlje razdeljeno na juţno ţupnijo Zala in 

severno ţupnijo Vas. Po prvi svetovni vojni leta 1919 pa je prav tako kot druge deţele 

postal del Kraljevine SHS.
42
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2.4 NOVI VEK  

2.4.1 TURŠKI VPADI 

 

Pod turškimi vpadi razumemo tako fizične vpade kot obdobje, v katerem so potekali. 

Trajali so od leta 1408 do 1684 in jih delimo v pet obdobij. V njih so običajno sodelovale 

predvsem pomoţne vojaške enote, v katerih so bili neredko tudi pripadniki 

juţnoslovanskih narodov.
43

 

Večina turških napadov na slovensko ozemlje je bila povezana z njihovimi pohodi na 

ozemlje beneške republike. Turška nevarnost je ljudstva pripeljala do enotne in učinkovite 

obrambe, ki je bila nujna. Obrambo je organizirala cesarska vojska in deţelne vojske. 

Deţelno vojsko na Slovenskem je gradila plemiška konjenica in kmečke pehote. Imeli pa 

so tudi »najemniško vojsko« in Uskoke – to so priseljenci, ki so jih naselili na jug 

slovenskega ozemlja. Ljudje so gradili utrjene gradove, skrivali so se v podzemnih jamah, 

gradili tabore, o vpadih pa so se obveščali s pomočjo različne signalizacije (ogenj, 

obveščevalci na konjih,...). Braniti so se namreč morali pred Turki ali Osmani, ki so s 

svojimi roparskimi napadi začeli ţe leta 1408 z napadom na Metliko in nato postopno 

prizadeli vse ozemlje. Nadaljevali so se napadi do Ljubljane in na Štajerskem. Najhujši in 

celo večletni napadi so bili med leti 1469–1483. Ker je medtem padel Bizanc in postal 

Carigrad, so imeli Turki odprte vse poti od male Azije do Balkana. Uničili so mnogo vasi, 

jih poţigali, še posebej mlade fante pa so odpeljali v suţenjstvo.
44

 

Ko so Turki zavzeli Bizantinsko cesarstvo in še Bosno, so njihovi vpadi preko Hrvaške v 

današnjo Slovenijo sledili vsako leto. Najbolj so trpeli ljudje na Kočevskem, Krasu in Beli 

krajini. Za obrambo pred Turki je na delu ozemlja današnje Hrvaške nastala Vojna krajina, 

ki je temeljila na ideji generala Ivana Lenkovića. Vojna krajina je bila nekakšno prehodno 

ozemlje, nastalo iz Notranjih avstrijskih deţel. Njena naloga je bila zaščita cesarstva pred 

raznimi vdori.  Njen vodja je bil Karel II, ki je postavil tudi utrdbe na ozemlju.  Vojna 

krajina je bila demilitarizirana leta 1873.
45
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Turški vpadi pa so se 22. junija 1593 v bitki pri Sisku končali. Bitka je potekala na obeh 

straneh reke Kolpe, kjer so hrvaška, avstrijska, kranjska in štajerska vojska premagale 

Turškega paša Hasan Predojevića.
46

 

2.4.2 KMEČKI UPORI 

Kmečki upori na Slovenskem so se odvijali na ozemlju današnje Slovenije v razdobju 

dobrih 250 let, izbruhnili pa so zaradi sprememb v odnosih z zemljiškim gospostvom. 

Vzroki so bili različni: uvedba novih direktnih davkov deţelnemu knezu, spreminjanje 

starih dajatev v nove, slaba obramba deţele, preprečevanje moţnosti izboljšave poloţaja 

kmeta ...
47

 

Dobili so značaj edine prave »slovenske« politike v poznem srednjem veku in začetku 

novega, ker so bili plemstvo in meščani razglašeni za tujce in naj bi bili kmetje edini pravi 

Slovenci.
48

 

Kmečki nemiri in upori se ne pojavljajo takrat, kadar so ljudje tako pritisnjeni ob tla, da 

drugega izhoda ni, ampak takrat, ko začne raven pridobljenih pravic ali standarda naglo 

padati.
49

 

2.4.2.1 NAJPOMEMBNEJŠI KMEČKI UPORI 

 Koroški kmečki upor (1478) 

 Slovenski kmečki upor (1515) 

 Hrvaško-slovenski kmečki upor (1572/73) 

 Drugi slovenski kmečki upor (1635) 

 Tolminski kmečki upor (1713)
50

 

2.4.2.1.1 KOROŠKI KMEČKI UPOR 

Začel se je zaradi slabe obrambe pred Turki. Kmetje so se povezali v kmečko zvezo Bund. 

Središče je bilo v dravski dolini, do spomladi pa je zajel skoraj vso slovensko in del 

nemške Koroške. Upirali so se plačevanju dajatev in začeli sami pobirati dajatve.
51
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2.4.2.1.2 VSESLOVENSKI KMEČKI UPOR 

Po obsegu in številu sodelujočih velja za največjega, trajal pa je kar pol leta. Do njega je 

privedlo povečevanje kmečkih obveznosti, oviranje kmetov pri trgovanju in teţave pri 

vojni z Benetkami, zato so se kmetje povezali v kmečke zveze. Zahtevali so »staro pravdo« 

in s prvič natisnjenimi slovenskimi besedami »leukup ...woga gmaina« pozivali kmete k 

enotnosti. Glavni kraji upora so bili Kočevje, Ljubljana, Radovljica in Mehovo, nato pa se 

je razširil še na Štajersko in Koroško.  Zadušili sta ga stanovska in cesarska vojska sredi 

Štajerske. Kmetje niso dosegli svojega, saj so izgubili 160 upornikov, ki so jih usmrtili, 

poleg tega pa so bili nov davek imenovan »puntarski pfenig«.
52

 

2.4.2.1.3 HRVAŠKO-SLOVENSKI KMEČKI UPOR 

Začel se je leta 1573, povzročil pa ga je ogrski plemič Ferenc Tahy, ki je kmetom 

izkazoval samovoljo z jemanjem njihovih deklet, bil pa je tudi v številnih sporih s sosedi. 

Kmetje so se nad njegovim početjem pritoţili, ker pa vladarjeva komisija teh teţav ni 

rešila, so se odločili za upor. Poleg razrešitve teţav z Tahyjem so zahtevali, da bi bila 

oblast v njihovih rokah. Sami so ţeleli pobirati davke in druge pristojbine, odpravili bi 

cestninske mitnice, ki so jih ovirale pri trgovanju in vzpostavitev cesarskega namestništva 

v Zagrebu. Na čelu upornikov sta bila Ilija Gregorič in Ambroţ Gubec. Vlada je nad kmete 

poslala krajišnike, ki so z njimi kruto obračunali. Oba voditelja je hrvaški ban in škof Juraj 

Drašković obsodil na smrt in usmrtil.
53

 

2.4.2.1.4 DRUGI SLOVENSKI KMEČKI UPOR 

Ta je bil po obsegu malo manjši od prvega leta 1515. Na njegov izbruh so poleg vsega 

vplivale še nove dajatve in druge drţavne obveznosti. Središče upora je bilo med 

Trbovljami in Vranskim, upor pa so zadušili krajišniki.
54

 

2.4.2.1.5 TOLMINSKI KMEČKI UPOR 

Upor se je začel zaradi zakupa trošarin na vino in meso. Dogajal se je na Goriškem, segel 

do Devina in Socerba, priključili pa so se mu idrijski rudarji in Ţirovci. Ta upor so zatrli 
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krajišniki in cesarska vojska tako, da so enajst voditeljev punta razčetverili na osrednjem 

goriškem trgu Travnik.
55

 

2.4.3 ABECEDNIK IN KATEKIZEM 

 

Reformacija se je na naših tleh pojavila v XVI. Stoletju, ko je nastopil Martin Luter leta 

1517. Obdobje je trajalo pribliţno 100 let, v tem času pa smo se Slovenci formirali kot 

narodna skupnost, ki ima enoten jezik, knjiţevnost in pisavo.
56

 

 

To je bil čas, ko je Primoţ Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za razvoj slovenske 

knjiţevnosti. Prestopil je k augsburški veroizpovedi in bil pravi protestant. Začel je 

uresničevati zamisel pridobivanja Slovencev za novo vero s slovensko tiskano besedo. 

Začel je s prvo knjigo Katekizem, ki temelji na katekizmu Johanna Brenza. Katekizem je 

izšel z naslovom Catechismus in der windischen sprach. Še v istem letu je pripravil kratek 

Abecednik, ker se je zavedal da mora ljudi najprej naučiti osnov branja in pisanja. Pri 

odločitvi za jezik, ki je bil ţe narečno in socialno razslojen, mu je prav prišlo poznavanje 

jezika v različnih slovenskih deţelah, za osnovo pa je vzel osrednjeslovenski prostor, 

kamor spada tudi govor domačega kraja.
57

 

Trubar je za tema dvema knjigama napisal še okoli dvajset del. Najbolj zahtevni so bili 

prevodi iz Svetega pisma, predvsem v jezikovnem smislu. Prvi dve knjigi je zapisal v 

gotici, kasneje pa je nadaljeval pisanje z latinico, kar je imelo zgodovinski pomen.
58

 

Trubar je tlakoval pot Juriju Dalmatinu, ki je prevedel Staro in Novo zavezo. Očitno je bilo 

plemstvo sposobno preseči deţelno organizacijo, čeprav je na njej slonela njegova 

politična borba proti deţelnemu knezu. Slovenski reformatorji so bili evropski tudi po 

skrbi za versko izobraţevanje otrok. V svoja verska prizadevanja so vključili tiskarno, 

ljubljansko mestno in deţelno sodstvo.
59
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2.4.4 ZEDINJENA SLOVENIJA 

 

Zedínjena Slovénija je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, s 

katerim so namesto razdrobljenosti na deţele Kranjsko, Štajersko, Primorje in Koroško 

zahtevali skupno kraljevino Slovenijo, v okviru Avstrijskega cesarstva, enakopravnost 

slovenskega jezika v javnosti ter jasno nasprotovali načrtovani vključitvi takratne 

Habsburške monarhije v zdruţeno Nemčijo.
60

 

 

Prvi, ki se je lotil oblikovanja tega političnega programa je bil narodni buditelj Matija 

Majar – Ziljski, ki je prve zahteve oblikoval ţe 17. marca 1848. V drugi polovici marca 

1848 je svoje rojake pozval naj »kot svoboden narod stopijo med svobodne narode«. 

Najprej je za Slovence zahteval le uvedbo slovenščine v šole in urade, kasneje pa je svoje 

zahteve še razširil.
61

 

 

Ta program je pomenil radikalen prelom v slovenski kulturi in jezikoslovju. Ţelel je 

odpraviti stare deţelne meje, preurediti Habsburško monarhijo v zvezno drţavo znotraj 

katere bi Slovenci imeli upravno, politično in gospodarsko avtonomijo.
62

 

 

Urednik Novic Janez Bleiweis je na Dunaju v začetku aprila slovenske zahteve predstavil 

nadvojvodi Janezu. Program so podpisovali v obliki peticije; ohranjenih 51 podpisnih pol 

dokazuje, da je program dobil mnoţično podporo.
63

  

 

Program »Zedinjene Slovenije« je ostal skupni slovenski politični program in sorazmerno 

močno vodilo slovenske narodne politike vse do razkroja komunistične Jugoslavije.
64
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2.4.5 PRVA IN DRUGA SVETOVNA VOJNA 

 

2.4.5.1 PRVA SVETOVNA VOJNA 

 

Vse se je začelo 28. junija 1914 v Sarajevu, ko so pripadniki Mlade Bosne  izvedli atentat 

na avstijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanta. Mesec kasneje je Avstroogrska 

napovedala vojno Srbiji, kar je sproţilo delovanje mednarodnih pogodb in zavezništev.  

Rusija je podpirala Srbijo in ji pripravila vojsko, Nemčija pa je kot zaveznica Avstroogrske 

napovedala vojno Rusiji. Francija in Velika Britanija sta napovedali vojno Nemčiji, na 

pomoč pa priskočili Rusiji.
65

  

 

Zgodovina vojne na Slovenskem se deli na dva dela. Prvi je del obdobja med začetkom 

vojne in italijansko vojno napovedjo ter obdobje po vstopu Italije v vojno. Drugi pa 

obdobje 12. soške ofenzive, v katerem so se Slovenci bojevali tudi na domačem etničnem 

ozemlju ob Soči, ko se je bojna črta premaknila s slovenskega ozemlja k Piavi.
66

 

Slovenski vojaki so se bojevali v avstrijski armadi, največ na ruskem bojišču, ko pa je v 

vojno vstopila še Italija pa na Tirolskem in v Posočju.  Tu so leta 1915 potekale štiri 

ofenzive, naslednje leto pa pet. Maja leta 1915 je vojno proti Avstriji vstopila še Italija in 

tako odprla četrto evropsko bojišče med italijansko in avstro-ogrsko vojsko, ki potekalo od 

Rombona do Trţaškega zaliva v skupni dolţini nad 90 km. Italija je dve leti skušala prebiti 

soško fronto, zavzeti Trst in prodreti do Postojne. Slovenci so tukaj sodelovali v 

avstroogrski armadi. Boji na soški fronti so za seboj pustili veliko opustošenje na obeh 

straneh. Fronta je bila prizorišče največjega spopada na gorskem območju v celotni 

zgodovini človeštva in največji spopad na Slovenskem sploh.
67

 

 

Leta 1917 je v Rusiji izbruhnila februarska in oktobrska revolucija, zaradi česar so Rusi 

izstopili iz vojne. Nemško-avstrijska vojska je bila po kobariškem preboju potisnjena v 

Furlanijo. Po neuspelih bojih je vojna začela prehajati v zaključno fazo, ko je Rusija 3. 

marca 1918 sklenila mir. Sledili so jim Italijani, ki so s tujo pomočjo začeli ofenzivo in 3. 

novembra sklenili premirje. Za njimi je sledilo premirje tudi med Avstrijo in Srbijo. 
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Avstroogrska je v tem času ţe razpadala, dokončno pa se je to zgodilo 29. oktobra 1918, 

ko je bila ustanovljena Drţava Srbov, Hrvatov in Slovencev.
68

 

2.4.6 SLOVENCI V KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 

 

Po razglasitvi samostojne Drţave SHS 29. 10. 1918 je Slovenija delovala s samoupravo in 

samostojnim političnim ţivljenjem, kljub temu da je bila sestavni del Drţave SHS in je kot 

najvišji organ oblasti priznavala Narodni svet SHS v Zagrebu.
69

 

31. 10. 1918 je ljubljansko Narodni svet imenoval Narodno vlado Slovenije s 

predsednikom J. Pogačnikom. Imela je vsa zakonodajna in izvršilna pooblastila, razen 

zunanjih in vojaških zadev. Slovenija kot ozemlje in slovenski narodnopolitični program 

sta prvič v zgodovini postala realni politični dejstvi. Slovenija je meseca novembra dobila 

začasni odlok o upravi, to je najvišji oblastni organ drţave, kar je pomenilo, da je morala 

sama skrbeti za svoje narodne zadeve in obrambo svojega ozemlja. 
70

 Iz Drţave  

Slovencev, Hrvatov in Srbov je 1. decembra nastalo Kraljestvo Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. Jugoslovanski del Slovenije v Kraljevini SHS je po določilih drţavnih meja 

takrat obsegal 16.197 km
2
.
71

 Iz zastopnikov vseh pomembnejših strank je bila 20. 12. 1918  

ustanovljena prva vlada Kraljevine SHS.
72

 

2.4.6.1 DRUGA SVETOVNA VOJNA 

 

Druga svetovna vojna velja za največji oboroţeni spopad v zgodovini človeštva med leti 

1939-45.  Zajela je kar 61 drţav po svetu, med katerimi je bila tudi Jugoslavija. Nacistična 

Nemčija je 1. 9. 1939 napadla Poljsko, leto kasneje pa se ji je pridruţila še fašistična Italija, 

nato pa še militaristična Japonska. Te tri drţave so sklenile »trojni pakt« z namenom, da bi 

v Evropi in na Daljnem vzhodu ustvarile in vzdrţevale nov red in si v primeru vojne med 

seboj pomagale.
73

 

 

Jugoslavija se je uspešno izogibala vpletenosti v vojno kar dobri dve leti. Spomladi 1941 je 

bila prisiljena podpisati trojni pakt. 6. aprila je nemška vojska napadla Jugoslavijo, 
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jugoslovanska armada pa je bila zelo šibka zaradi nacionalnih nasprotij, zato je kmalu 

razpadla.
74

  

Slovenijo so trije okupatorji zasedli v celoti ţe 11. aprila in vpeljali svoj politični in pravni 

sistem. Nemci so dobili Štajersko, Gorenjsko, severni del Dolenjske in Meţiško dolino, 

Madţari večino Prekmurja, Italijani pa večji del Notranjske, Dolenjske in Ljubljano.
75

 

 

Nobeden od okupatorjev ni skrival namena, da ţeli Slovence kot narod uničiti. Italijani so 

dopuščali avtonomijo in domačo upravo na občinski ravni, kar pa je bilo le del prevare. 

Druga dva okupatorja sta takoj odpravila vse šole in organizacije, vse kar je kazalo na 

samostojen narod. Izganjali so učitelje, duhovnike in izobraţence, tretjino prebivalstva pa 

so ţeleli izseliti. Dodaten korak k popolni okupaciji je bila nemška in madţarska 

mobilizacija slovenskih vojakov.
76

 

 

Z namenom uničitve slovenskega naroda so okupatorji izseljevali Slovence v Nemčijo, 

Srbijo, Hrvaško in Italijo. Od njih so zahtevali prisilno delo, jih zapirali v koncentracijska 

taborišča in zapore in streljali so talce.
77

 

 

Okupacijo so najhuje doţivljali tisti, ki so jo občutili kot narodno in človeško poniţanje. 

To so bili komunisti, krščanski socialisti in narodni demokrati, poleg njih pa tudi neodvisni 

izobraţenci. Bili so mnenja, da se je mogoče z drugimi jugoslovanskimi narodi in 

protifašistično zvezo osvoboditi okupacije. Njihovi predstavniki so v ta namen v Ljubljani 

26. 4. 1941 ustanovili Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF) in napovedali boj za 

osvoboditev in zdruţitev Slovenije. Kmalu se ji je pridruţilo več kot deset skupin, kar je 

pomenilo, da je OF postala politična in organizacijska sila. Sprejeli so sklepa, da je vsak 

boj proti okupatorju mogoč samo v okviru in pod poveljstvom OF in da ga bo vodila 

jugoslovanska partizanska vojska.  Generalni sekretar in vrhovni poveljnik je bil J. Broz – 

Tito.
78
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27. april 

Na ta dan v Sloveniji praznujemo drţavni praznik dan upora proti okupatorju (včasih samo 

dan Osvobodilne fronte ali dan OF-a). 

Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega 

naroda. OF je bil sicer ustanovljen dan prej, 26. aprila 1941, in sicer v hiši knjiţevnika 

Josipa Vidmarja, kjer so se sešli predstavniki nekaterih političnih strank in kulturni delavci. 

To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (za KP), Josip Rus (za sokole), Tone 

Fajfar (za krščanske socialiste), Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (za Slovenske 

kulturne delavce).  

Prvotno ime ob ustanovitvi je bilo "Protiimperialistična fronta". Nastala je deset dni po 

tem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji 

Slovenije.
79

 

Rezultat narodnoosvobodilnega boja je bila osvoboditev in zavarovanje Zedinjene 

Slovenije skoraj v celoti in pa vzpostavitev slovenske republike s pravico do 

samoodločbe.
80

 

PARTIZANI 

Slovenski partizani so se od jeseni 1941 spopadali z okupatorjem v številnih bojih in 

doţivljali uspehe in poraze. Najboljša partizanska enota je bila 2. Grupa odredov, ki je 

nanizala kar nekaj uspehov.
81

 Ob koncu leta 1943 je bila slovenska partizanska vojska kot 

del jugoslovanske priznana za zavezniško vojaško silo.
82

 

 

Vrhovni poveljnik Jugoslovanske armade za Slovenijo Josip Broz – Tito je kljub 

drugačnim obljubam in pričakovanjem 18. 5. 1945 odpravil glavni štab Jugoslovanske 

armade za Slovenijo in slovensko partizansko vojsko vključil v enotno Jugoslovansko 

armado.
83
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Slovenska partizanska vojska je ob koncu vojne skupaj z Jugoslovansko armado 

osvobodila vse slovensko narodno ozemlje.
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REPUBLIKA JUGOSLAVIJA  

 

7. 4. 1963  

Tega dne je skupščina FLRJ sprejela ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije 

(SFRJ). Slovenija je bila po novi ustavi opredeljena kot socialistična demokratična 

skupnost ljudstva, ki temelji na oblasti delovnega ljudstva in samoupravljanja.
85

 

Socialistična federativna republika Jugoslavija, s kratico SFRJ ali na kratko Jugoslavija, je 

bila balkanska drţava, ki je obstajala med letoma 1963 in 1991. Pod imenom 

Demokratična federativna Jugoslavija se je oblikovala po 2. svetovni vojni iz ozemlja 

predvojne Kraljevine Jugoslavije, na kar je leta 1945 spremenila ime v Federativna ljudska 

republika Jugoslavija (FLRJ) in leta 1963 v dokončno ime SFRJ. SFRJ je na severozahodu 

mejila na Italijo in Avstrijo, na severu na Madţarsko in Romunijo, na vzhodu na Bolgarijo, 

na jugu na Grčijo in Albanijo, ter na zahodu na Jadransko morje.  

Republike SFRJ  

1. Socialistična republika Bosna in Hercegovina, z glavnim mestom Sarajevo 

2. Socialistična republika Hrvaška, z glavnim mestom Zagreb 

3. Socialistična republika Makedonija, z glavnim mestom Skopje 

4. Socialistična republika Črna gora, z glavnim mestom Titograd 

5. Socialistična republika Srbija, z glavnim mestom Beograd;  

Srbija je bila razdeljena še naprej: 

a. Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo, z glavnim mestom Priština 

b. Socialistična avtonomna pokrajina Vojvodina, z glavnim mestom Novi Sad 

c. Oţja Srbija (del Srbije, ki ni niti Vojvodina niti Kosovo, ni imel posebnega 

statusa) 

6. Socialistična republika Slovenija, z glavnim mestom Ljubljana 
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Z razpadom drţave je v letih 1991 in 1992 na njenem nekdanjem ozemlju nastalo pet novih 

drţav: 

 Republika Slovenija, 

 Republika Hrvaška, 

 Bosna in Hercegovina, 

 Republika Makedonija ter 

 Zvezna republika Jugoslavija (leta 2003 preimenovana v Srbijo in Črno Goro, leta 

2006 pa sta iz te drţave nastali dve samostojni drţavi: Republika Srbija in 

Republika Črna Gora. Kasneje se je od Srbije odcepilo tudi Kosovo). 

Notranje je bila nekdanja zvezna drţava razdeljena na šest socialističnih republik in dve 

socialistični avtonomni pokrajini. Glavno mesto celotne drţave je bil Beograd.
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2.5 SODOBNOST 

 

2.5.1 SAMOSTOJNA REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

Leta 1990 je v Sloveniji potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Vprašanje na 

plebiscitu je bilo: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« 

Plebiscita se je udeleţilo 93,2% vseh volilnih upravičencev, ki so za samostojno in 

neodvisno Slovenijo glasovali s kar 88,2% . Uradni rezultati so bili razglašeni 26. 

decembra.
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26. junija 1991 je predsednik Milan Kučan na Trgu revolucije v Ljubljani razglasil 

samostojnost Republike Slovenije. Slabo leto za tem, 22. maja 1992 je bila Slovenija 

sprejeta v OZN in postala polnopravna članica svetovne organizacije. Septembra istega leta 

je prišel v obtok slovenski denar, ki je zamenjal dotedanje bone.
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2.5.2 DRŢAVNA ORGANIZIRANOST 
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Ustava, ki je bila sprejeta leta 1991 je RS zasnovala kot demokratično, pluralistično in 

parlamentarno pravno in socialno drţavo, ter ji naloţila skrb za Slovence zunaj matične 

drţave. Vzpostavljena sta bila parlamentarni sistem ter delitev oblasti na zakonodajno, 

izvršilno in sodno, v občinah pa zagotovljena lokalna samouprava. V ustavi so še posebej 

poudarjene človekove pravice in svoboščine, verske skupnosti pa so ločene od drţave in so 

enakopravne.
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Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na 

zakonodajno, izvršilno in sodno. Ima predsednika drţave, ki predstavlja drţavo in je 

vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.  Volitev se lahko udeleţijo vsi polnoletni 

drţavljani RS. Drţavni zbor sprejema zakone in je najvišji zakonodajni organ. Drţavni svet 

šteje štirideset članov in svetuje ter zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in 

lokalnih interesov. Izvršilno oblast predstavlja vlada, ki jo sestavljajo ministri s 

predsednikom vlade na čelu. Veja sodne oblasti je vezana na ustavo in zakone, izvršujejo 

pa jo sodniki. Glavno mesto drţave je Ljubljana, lokalna samouprava pa se uresničuje 

skozi občine in druge lokalne skupnosti.
90

 

Grb, zastava in himna Republike Slovenije označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. 

Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije 

ter o slovenski narodni zastavi. Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno 

naseljenostjo prebivalcev italijanske oz. madţarske narodne skupnosti tudi italijanski oz. 

madţarski jezik.
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Grb 
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Slika 1: Grb Republike Slovenije
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Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, 

pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 

navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah 

rdeče obrobljen. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.
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Zastava 

 

Slika 2: Zastava Republike Slovenije
94

 

 

Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. 

Razmerje med širino in dolţino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem 

redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v 

levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v 

modro.
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Himna 

Himna Republike Slovenije je Zdravljica. Himna je sedma kitica pesmi Franceta 

Prešerna (1800-1849) Zdravljica, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe 

skladatelja Stanka Premrla (1880-1965).  

Žive naj vsi narodi 

ki hrepene dočakat' dan, 

da koder sonce hodi, 

prepir iz sveta bo pregnan, 

da rojak 

prost bo vsak,  ne vrag, 

le sosed bo mejak!
96

 

 

Slika 3: Himna Republike Slovenije
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2.5.3 SLOVENCI V EVROPSKI UNIJI 
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Ţe leta 1998 se začno pogajanja o članstvu Slovenije v EU in istega leta Slovenija 

prevzame enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu OZN. Referendum o vstopu 

Slovenije v EU in zvezo Nato se je odvijal leta 2003, kjer je 89,64 % volivcev glasovalo za 

vstop drţave v EU in 66,08 % za vstop v zvezo Nato. Vključitev Slovenije v EU se zgodi 

1. 5. 2004, ko postane uradno ena izmed članic EU. Članstvo v EU prinese tudi novo 

uradno valuto evro, ki jo Slovenija prevzame 1. 1. 2007. Naslednje leto je bila Slovenija 

pol leta predsednica Sveta EU.
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6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI  
 

Poznavanje zgodovine Slovenije, kot drţave in ozemlja, na katerem ţivimo, je pomembno, 

saj posledično na podlagi pomembnih zgodovinskih dogodkov bolje razumemo našo 

sedanjost. 

 

S poudarjanjem in učenjem ključnih dogodkov iz zgodovine se ţeli učence ozavestiti, da se 

je bilo za vse,  kar danes imamo, nekoč potrebno boriti. Zato obstoji ţelja, da bi otroci bili  

ponosni drţavljani, ki bi svojo drţavo cenili, spoštovali in poznali njeno zgodovino. 

 

Glavni cilj moje raziskave je ugotoviti,  koliko pravzaprav učenci vedo o ključnih 

dogodkih, ki so zaznamovali zgodovino Slovencev in njihovega prostora vse do danes, še 

preden jih začnemo o tem zares poučevati, torej v petem razredu devetletke in koliko ob 

koncu šolanja v devetletki, torej v devetem razredu. 

 

V  diplomskem delu ţelim:  

- primerjati znanje učencev 5. in 9. razreda 

- ugotoviti, ali se védenje o zgodovini Slovenije med spoloma razlikuje 

- ugotoviti, ali dovolj dobro poznajo sodobno zgodovino 

- ugotoviti, ali prepoznajo simbole slovenstva 

- ugotoviti, koliko poznajo zgodovino domačega kraja 

- ugotoviti, koliko ključnih dogodkov iz zgodovine Slovenije poznajo 

- ugotoviti, kateri dogodek poznajo najbolje. 

 

6.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

H1: Učenci 9. razreda vedo več od učencev 5. razreda.  

H2: O zgodovini vedo več fantje (velja za oba razreda). 

H3: Več znanja imajo o sodobni zgodovini (velja za oba razreda).  

H4: Prepoznajo vse simbole slovenstva (velja za oba razreda).  

H5: Učenci prepoznajo vse dogodke, osebe in simbole povezane z domačim krajem.  

H6: Učenci 5. razreda prepoznajo vsaj dva dogodka, učenci 9. razreda pa vse naštete.  

H7: Največ učencev prepozna 1. in 2. svetovno vojno.  



6.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

6.3.1 METODE DELA IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

Empirični del je namenjen raziskovanju poznavanja ključnih pojmov, ki so povezani z 

zgodovino Slovenije, v 5. in 9. razredu devetletke. Raziskovanje sem izvedla s pomočjo 

anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil enak v obeh razredih in je vseboval devet 

nalog. Vprašanja so bila odprtega tipa, kjer so lahko anketiranci odgovarjali s prostimi 

odgovori in zaprtega tipa, kjer so anketiranci obkroţili pravilen odgovor.  

 

6.3.2 OPIS PROCESA ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem razdelila med učence razredne in predmetne stopnje OŠ Mengeš 

v mesecu aprilu. Pred samim začetkom reševanja sem jim jasno razloţila namen in pravila 

reševanja ter jim zagotovila anonimnost. Anketne vprašalnike so reševali samostojno in jih 

takoj po končanem reševanju tudi oddali.  

 

6.3.3 VZOREC MERJENCEV 

Pri raziskavi so sodelovali učenci treh oddelkov petega in treh oddelkov devetega razreda 

OŠ Mengeš. Anketirani so bili tako fantje, kot tudi dekleta. 

 

6.3.4 OBDELAVA PODATKOV  

Dobljene podatke sem prikazala z grafi in tabelami ter jim dodala pisno razlago. Ob tem 

sem si pomagala s programom Excel in Word. 

 

 

 

 

 

 

6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 



6.4.1 STRUKTURA ANKETIRANCEV PO SPOLU IN RAZREDU 

 

Tabela 1: Struktura anketirancev po spolu in razredu 

         5. RAZRED       9. RAZRED       SKUPAJ 

 FANTJE     30       22      52 

      DEKLETA     15      18      33 

        SKUPAJ     45      40      85 

 

  
Graf 1: Sturktura učencev 5. razreda               

    

 

 
Graf 2: Struktura učencev 9. razreda 

 

Anketni vprašalnik je reševalo 45 učencev 5. razreda, od tega 30 fantov in 15 deklet. Iz 9. 

razreda je sodelovalo 40 učencev, 22 fantov in 18 deklet. 
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Graf 3: Sturktura učencev M spola 

 

 

 
Graf 4: Struktura učencev Ţ spola 

 

V raziskavi je sodelovalo 52 učencev moškega spola in 33 učencev ţenskega spola. 

 

 

6.4.2 ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
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1. Opiši razliko med pojmoma DOMOVINA in DRŢAVA. 

 

Tabela 2: Odgovori učencev o pojmih domovina in drţava  

 5. RAZRED 9. RAZRED 

n % n % 

DOMOVINA 16 35,5 29 72,5 

BREZ 

ODGOVORA 

10 24,4 11 27,5 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

19 40,1 

 

/ / 

DRŢAVA 13 28,9 25 62,5 

BREZ 

ODGOVORA 

20 46,7 11 27,5 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

12 24,4 4 10 

 

 

Graf 5: Odgovori učencev o pojmih domovina in drţava 

 

Pojem »domovina« je pravilno pojasnilo 16 učencev 5. razreda in kar 29 učencev 9. 

razreda. Večina petošolcev je podala napačen odgovor ali pa ga sploh ni bilo, medtem ko 

so devetošolci v večini odgovorili pravilno ali pa sploh ne. Podobno je bilo pri razlagi 

pojma »drţava«. Ponovno so bili boljši devetošolci, saj jih je kar 25 odgovorilo pravilno, 

petošolci pa so podali zgolj 13 pravilnih odgovorov. V 5. razredu sem pričakovala vsaj 

polovico pravilnih odgovorov, v 9. pa vsaj nad 90 %.  

 

2. Napiši ime in priimek osebe pod fotografijo. 
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Slika 4: Janez Drnovšek
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Slika 5: Milan Kučan
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Slika 6: Danilo Türk
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Tabela 3: Odgovori učencev o predsednikih drţave 
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 5. RAZRED 9. RAZRED 

 n % n % 

JANEZ 

DRNOVŠEK 

18 40 29 72,5 

BREZ 

ODGOVORA 

10 22,2 4 10 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

17 37,8 7 17,5 

MILAN KUČAN 14 31,1 32 80 

BREZ 

ODGOVORA 

23 51,1 7 17,5 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

8 17,8 1 2,5 

DANILO TÜRK 40 88,9 40 100 

BREZ 

ODGOVORA 

3 6,7 / / 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

2 4,4 / / 

 

 

Graf 6: Odgovori učencev o predsednikih drţave 

 

Čeprav sem bila prepričana, da bo ta naloga zelo lahka, se je izkazalo, da za 5. razred ni 

bila. Skoraj vsi so prepoznali le našega sedanjega predsednika Danila Türka, prejšnjih dveh 

pa niti polovica anketirancev. Na vprašanje, zakaj tako, so odgovorili, da zato, ker doma ne 

smejo gledati preveč televizije in zato niso na tekočem s političnim dogajanjem. 

Anketiranci 9. razreda so v večini prepoznali oba bivša predsednika, sedanjega pa prav vsi. 

Pri tej nalogi so bili med razredi uspešnejši devetošolci. 

 

3. Osebe na fotografiji so:    PREDSEDNIKI DRŢAVE      ŢUPANI      PREDSEDNIKI VLADE 
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Tabela 4: Odgovori učencev glede na fotografije predsednikov drţave 

         5. RAZRED          9. RAZRED 

           N           %            n           % 

PREDSEDNIKI DRŢAVE 23 51,1 37 92,5 

ŢUPANI / / / / 

PREDSEDNIKI VLADE 13 28,9 2 5 

BREZ ODGOVORA 9 20 1 2,5 
 

 

Nihče ni obkroţil odgovora »ţupani«. Polovica 5. razreda je pravilno ugotovila, da gre za 

predsednike naše drţave, ostala polovica pa je odgovorila napačno ali pa sploh ne. 

Devetošolci so pravilno obkroţili odgovor »predsedniki drţave« in to kar z 92,5 % in bili 

tako uspešnejši pri reševanju od petošolcev. 

 

 

Graf 7: Odgovori učencev glede na fotografije predsednikov drţave 

 

 

 

4. Dopolni.                                                    

                                                               Na sliki je  __ __ __ mesta ______________. 

 

                                                                          Opiši, kaj predstavlja grb.  

 

 

Tabela 5: Odgovori učencev na grb mesta Mengeš 
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5. RAZRED
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 5. RAZRED 9. RAZRED 

n % n % 

GRB 37 82,2 39 97,5 

BREZ 

ODGOVORA 

4 8,9 1 2,5 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

4 8,9 / / 

MENGEŠ 37 82,2 37 92,5 

BREZ 

ODGOVORA 

6 13,4 2 5 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

2 4,4 1 2,5 

OPIS GRBA 23 51,1 10 25 

BREZ 

ODGOVORA 

13 28,9 22 55 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

9 20 8 20 

 

 

Graf 8: Odgovori učencev na grb mesta Mengeš 

 

Da je na sliki grb mesta Mengeš, je ugotovila večina anketirancev. Več teţav pa jim je 

delal sam opis oz. pomen grba, ki ni natančno določen in za katerega obstaja več razlag. 

Največ »pravih« razlag so navedli petošolci in sicer kar polovica, devetošolci pa v večini 

niso odgovorili na vprašanje.   

 

 

 

5. Nadaljuj besedilo pesmi. 
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Ţivé naj vsi naródi, 

ki hrepené dočakat' dan, 

da, koder sonce hodi, 

prepir iz svéta bo pregnan, 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________. 

 

To besedilo pripada naši drţavni _______________, katere avtor je _________________ 

________________, njen naslov pa je ___________________. 

 

Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanja o drţavni himni 

     5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

n % n % n % n % 

BESEDILO 23 76,7 15 100 22 95,5 18 100 

BREZ 

ODGOVORA 

0 0 0 0 0 4,5 0 0 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

7 23,3 0 0 0 0 0 0 

HIMNA 13 43,4 6 40 20 72,8 16 88,9 

BREZ 

ODGOVORA 

1 3,3 1 6,7 1 4,5 0 0 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

16 53,3 8 53,3 1 22,7 2 11,1 

FRANCE 

PREŠEREN 

28 93,4 15 100 22 100 18 100 

BREZ 

ODGOVORA 

2 6,6 0 0 0 0 0 0 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ZDRAVLJICA 26 86,8 15 100 22 100 18 100 

BREZ 

ODGOVORA 

2 6,6 0 0 0 0 0 0 

NAPAČEN 

ODGOVOR 

2 6,6 0 0 0 0 0 0 

 



 

Graf 9: Odgovori učencev na vprašanja o drţavni himni 

 

Pravilno nadaljevanje naše himne je zapisala večina fantov 5. razreda, dekleta pa prav vsa. 

Prav tako so vsa dekleta in fantje 9. razreda rešili nalogo pravilno, samo dva fanta pa 

himne nista nadaljevala. Nalogo z besedilom so v obeh razredih 100 % rešila dekleta. Pri 

tej nalogi so bili med razredi uspešnejši devetošolci, med spoloma pa dekleta. Da to 

besedilo pripada drţavni himni, je ugotovila skoraj polovica fantov in deklet 5. razreda, kar 

me je zelo presenetilo, saj sem pričakovala boljši rezultat. Devetošolci so dosegli boljši 

rezultat, saj so vsi odgovorili z več kot 70 % pravilno, vseeno pa sem od njih pričakovala 

100 % rezultat. Pri tem odgovoru so fantje 5. razreda bili boljši od deklet, v 9. razredu pa 

so bolje odgovarjala dekleta.  

O avtorju himne Francetu Prešernu in njenemu naslovu Zdravljica skoraj ni bilo dvoma, 

zato je bila naloga pri vseh, razen pri fantih 5. razreda, v večini rešena popolnoma 

pravilno. Pri tej nalogi so bili med razredi uspešnejši devetošolci, med spoloma pa dekleta. 

 

6. Obkroţi imena ostalih petih republik, ki so poleg Slovenije sestavljale SFRJ 

(Socialistična federativna republika Jugoslavija). 

 

                    SRBIJA                        AVSTRIJA                  ČRNA GORA                   ITALIJA  

            BOSNA IN HERCEGOVINA                NEMČIJA                 HRVAŠKA 

MAKEDONIJA                                KOSOVO 
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Tabela 7: Odgovori učencev na republike SFRJ 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

 n % n % n % N % 

SRBIJA 28 93,9 15 100 21 95,5 17 94,4 

BIH 30 100 15 100 22 100 18 100 

AVSTRIJA 4 13,3 5 33,3 0 0 1 5,6 

MAKEDONIJA 17 56,7 16 100 17 77,3 14 77,8 

NEMČIJA 1 3,3 4 26,7 0 0 0 0 

ČRNA GORA 26 86,7 10 66,7 22 100 16 88,9 

KOSOVO 16 53,3 2 13,3 9 40,9 12 66,7 

HRVAŠKA 26 86,7 13 86,7 19 86,4 11 61,1 

ITALIJA 2 6,6 5 33,3 0 0 1 5,6 

VSE PRAV 2 6,6 0 0 3 13,6 7 38,9 

 

 

Graf 10: Odgovori učencev na republike SFRJ 

 
 

Fantje 5. razreda so med bivše republike SFRJ uvrstili Srbijo, BiH, Makedonijo, Črno goro 

in Hrvaško, velik odstotek pa so namenili še Kosovu. Dekleta 5. razreda so to nalogo rešila 

uspešneje, saj so največ odstotkov namenila pravim petim republikam. Fantje 9. razreda so 

prav tako v večini nalogo rešili pravilno, so se pa tudi nagibali h Kosovu. Največ 

popolnoma pravilnih odgovorov so imela dekleta 9. razreda, kljub temu, da so večji 

odstotek namenila napačnemu Kosovu, kot pravilni Hrvaški. 
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7. Dopolni! 

 

a) V Sloveniji ţivita dve narodni ____________.  

     To sta __________________ na vzhodu  

     in _________________ na zahodu drţave. 

 

 

b) Na nemi karti Slovenije: 

 označi ti dve območji 

 zapiši imena drţav, na katere meji Slovenija. 

 

 

Tabela 8: Odgovori učencev na vprašanje o manjšinah v Slo in sosednjih drţavah 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

n % n % n % n % 

MANJŠINI 11 36,7 8 53,3 17 77,3 17 94,4 

MADŢARSKA 16 53,3 7 46,7 17 77,3 12 66,7 

ITALIJANSKA 13 43,3 7 46,7 17 77,3 12 66,7 

OZNAČENI MANJŠINI 9 30 5 33,3 17 77,3 9 50 

SOSEDNJE DRŢAVE 17 56,7 7 46,7 17 77,3 12 66,7 
  

 

 

Graf 11: Odgovori učencev na vprašanje o manjšinah v Slo in sosednjih drţavah 
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Pri tej nalogi so bili med razredi uspešnejši devetošolci, med spoloma pa dekleta. V 

Sloveniji ţivita dve narodni manjšini, kar je pravilno zapisala polovica petošolk in skoraj 

vse devetošolke, fantje pa so bili pri tej nalogi od svojih vrstnic slabši za okoli 20 %.  

Pribliţno polovica 5. razreda je ugotovila, da sta ti dve manjšini madţarska in italijanska, 

učenci 9. razreda pa so za pribliţno 20 % bolje odgovorili na isto vprašanje.  

Petošolci so nalogo z označevanjem manjšin na nemi karti slabo rešili, saj ni niti polovica 

pravilno označila teh dveh območji. Med devetošolci so bili uspešnejši fantje, le polovica 

deklet je pravilno označila manjšini. To me je zelo presenetilo, saj to vsebino obravnavajo 

tudi pri slovenskem jeziku, ne le pri zgodovini. Pri označevanju sosednjih drţav Slovenije 

so bili med spoloma uspešnejši fantje, sicer pa devetošolci, ki so ponovno od petošolcev 

nalogo bolje rešili za 20 %.  

 

8. Obkroţi pravilen odgovor. 

 

Tabela 9: Odgovori učencev na vprašanja o ključnih pojmih 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

A B C A B C A B C A B C 

OKUPATOR 3 25 2 2 11 2 0 22 0 0 18 0 

OBRED 19 4 7 6 3 6 7 0 15 5 1 12 

PRVI KNJIGI 26 0 4 12 0 3 22 0 0 19 0 0 

DEŽELE 5 22 3 2 8 5 0 22 0 0 18 0 

ZED. SLO 24 6 0 10 5 0 20 2 0 16 2 0 

NASLOV K. 0 30 0 0 15 0 0 22 0 0 18 0 

BARVE 22 4 4 11 3 1 20 0 2 18 0 0 

REFORMA 2 25 3 1 12 2 0 20 2 1 17 0 

PREDNIKI 12 0 16 7 0 8 17 0 5 14 0 4 

AVTOR ZED. 13 6 11 5 4 6 9 5 8 6 3 9 

TROBOJNICA 0 9 21 2 4 9 2 7 13 2 9 7 

EVRO 7 23 0 4 10 1 9 13 0 8 9 1 

2.SV. VOJNA 3 25 2 0 15 0 0 17 5 0 13 5 

SHS 3 17 10 0 2 13 0 0 22 0 0 18 
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Kdo je »okupator«? 

a. Nekdo, ki te okoplje 

 
b. Nekdo, ki zasede 

ozemlje med ali 

po oboroţenem 

spopadu 

c. Nekdo, ki odkupi tvoje 

ozemlje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Graf 12: Odgovori učencev na vprašanje, kdo je okupator 

 

Naloga je bila zelo uspešno rešena, saj je večina učencev obkroţila pravilen odgovor. 

Najuspešnejši so bili devetošolci, saj so prav vsi obkroţili pravilen odgovor. 

 

Obred, v katerem so imenovali karantanskega kneza, se je imenoval: 

 

a. Kneţevanje b. Imenovanje c. Ustoličevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Odgovori učencev o obredu ustoličevanja knezov 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oboro%C5%BEeni_spopad&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oboro%C5%BEeni_spopad&action=edit&redlink=1
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Dobra polovica 9. razreda je obkroţila pravilen odgovor, učenci 5. razreda pa so imeli z 

reševanjem več teţav, oziroma več nepravilnih A. odgovorov, kar pripisujem njihovemu 

logičnemu sklepanju glede na vprašanje (knez-kneţevanje).  

 

Prvi slovenski knjigi je napisal: 

a. Primoţ Trubar b. Janez Vajkard Valvasor c. France Prešeren   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Odgovori učencev o avtorju prvih slovenskih knjig 

 

Na to vprašanje je pravilno odgovorilo več kot 80 % petošolcev in prav vsi devetošolci. 

Tolikšen del pravilnih odgovorov sem v 9. r. pričakovala, v 5. r. pa ne, zato sem bila nad 

toliko pravilnimi odgovori toliko bolj presenečena.  

 

Slovensko ozemlje je bilo včasih razdeljeno na: 

a. Drţave b. Deţele c. Deleţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Odgovori učencev o razdelitvi ozemlja na deţele 
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Slovensko ozemlje je bilo včasih razdeljeno na deţele, kar so pravilno obkroţili prav vsi 

učenci 9. razreda. Učenci 5. razreda so bili pri tej nalogi nekoliko manj uspešni, predvsem 

dekleta. Del neuspeha pripisujem tudi nenatančnemu branju. 

 

Kaj je zahteval program zedinjene Slovenije? 

a. Svoj parlament, 

slovenščino v šolah in 

uradih  

b. Knjige v slovenščini 

 

c. Kralja na prestolu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Odgovori učencev o programu zedinjene Slovenije 

 

Na to vprašanje so glede na spol bolje odgovorili fantje z 80 % in več. Najslabše so nalogo 

rešila dekleta 5. razreda. Rezultat devetošolcev je bil pričakovan, petošolci pa so znova 

presenetili s svojim znanjem. 

 

Prvi slovenski knjigi sta imeli naslov: 

a. Zimske urice in 

Pedenjped 
b. Abecednik in 

Katekizem 

c. Gramatika in 

Naša deţela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17: Odgovori učencev o naslovu prvih slovenskih knjig 
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V celi vrsti nalog je ta naloga edina, ki so jo prav vsi učenci obeh razredov rešili 

popolnoma pravilno. 

 

Kakšne so barve naše zastave od zgoraj navzdol? 

 

a. Bela, modra, rdeča b. Modra, bela, rdeča c. Rdeča, modra, bela  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Odgovori učencev o barvah naše zastave 

 

Naloga je dosegla več kot 70 odstotno uspešnost, kar je odličen rezultat. Devetošolci so bili 

boljši od petošolcev, vsa dekleta 9. razreda pa so obkroţila pravilen odgovor. 

 

V času reformacije smo Slovenci dobili: 

a. Prva mesta  b. Knjiţni jezik c. Krščansko vero  

 

 

 

        

 

 

 

 

Graf 19: Odgovori učencev o pridobitvah v času reformacije 
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Tudi rezultat te naloge me je zelo presenetil, saj sem malce dvomila v znanje petošolcev, v 

9. razredu pa je to znanje ţe nujno. Naloga je bila pravilno rešena v 80 % in več. Ponovno 

so bile najboljše devetošolke. 

 

Kaj pomeni trobojnica? 

a. Ţenska, ki se bori s tremi 

moškimi  
b. Zastava s tremi 

barvami 

c. Boji na treh krajih 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf 20: Odgovori učencev o pomenu trobojnice 

 

Naloga je bila najslabše rešena od vseh, saj je nanjo pravilno odgovorila le polovica deklet 

9. razreda, vsi ostali pa so kot pravilni odgovor izbrali odgovor C., kar kaţe na logično 

sklepanje glede na vprašanje. Od petošolcev sem tak rezultat pričakovala, devetošolci pa so 

me pri svojem reševanju negativno presenetili. 

 

Slovenija je uvedla valuto evro: 

a. Leta 2004 b. Leta 2007 c. Leta 1991 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Odgovori učencev o letnici pridobitve valute evra 
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Ker gre pri tej nalogi za sodobnost v obdobju zgodovine, sem pričakovala boljše rezultate. 

Najboljše so nalogo rešili fantje 5. razreda,  najslabše pa dekleta 9. razreda.  

 

Katerega leta se je pri nas začela 2. svetovna vojna? 

 

a. 1914 b. 1941 c. 1439 

 

    

 

 

 

 

Graf 22: Odgovori učencev o začetku 2. svetovne vojne pri nas 

 

Tudi ta naloga je uvrščena v eno izmed boljše rešenih nalog. Nalogo so bolje rešile punce, 

med razredi pa so bili uspešnejši petošolci, česar nisem pričakovala, saj, kadar gre za 

letnice, gre snov hitro v pozabo.  

 

Kaj pomeni kratica v imenu »kraljevina SHS«? 

a. Slovenija Hvali Sebe     b. Slovani Hrvati Srbi c. Srbi Hrvati Slovenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23: Odgovori učencev o kratici SHS 



Nalogo so najslabše rešili fantje 5. razreda, najboljše pa celoten 9. razred, ki je nalogo rešil 

popolnoma pravilno. Odlično pa jim sledijo dekleta 5. razreda s kar 86,7 % pravilnih 

odgovorov. 

 

9. Pred tabo je razpredelnica s temeljnimi obdobji v zgodovini. 

 

a) Uredi jih po pravilnem časovnem zaporedju, tako, da pred najstarejše zapišeš 

število 1., pred najmlajše pa število 5. 

 

 

2       2 stari vek          1 prazgodovina         5 sodobnost          3 srednji vek         4 novi vek  
 

Tabela 10: Odgovori učencev na vprašanje o periodizaciji zgodovinskih obdobij 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

 n % n % n % n % 

PRAVILNO 20 66,7 10 66,7 21 95,5 17 94,4 

NEPRAVILNO 3 10 3 20 0 0 0 0 

PRAZNO 7 23,3 2 13,3 1 4,5 1 5,6 
 

 

 

Graf 24: Odgovori učencev na vprašanje o periodizaciji zgodovinskih obdobij 

 

Razporeditev ključnih obdobij v zgodovini bi morala biti lahka naloga. Pri devetošolcih 

sem pričakovala 100 % odgovor, ki pa je za nekaj odstotkov manjši. Dekleta in fantje 5. 

razreda pa so bili pri svojem odgovarjanju izenačeni s 66,7 % kar je tudi dober rezultat, 

vendar manjši od pričakovanega. 
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b) Naštete dogodke uvrsti v tabelo zgoraj, tako, da črko pred dogodkom zapišeš v 

stolpec pod ustrezno pripadajoče obdobje.   

 

A. Ţivljenje v jamah B. Pojavi se 

krščanstvo in 

pokristjanjevanje 

Slovanov 

C. Prve krščanske 

cerkve 

D. Prvi gradovi E. Obvezna šola F. Uvedba evra 

G. Vstop Slovenije v 

EU 

H. Prve naselitve I. Turški vpadi, 

kmečki upori 

J. Naselitev Slovanov K. Prvi slovenski 

knjigi (Abecednik 

in Katekizem) 

L. Odkritje ognja 

M. Nastanejo deţele: 

Koroška, Kranjska, 

Goriška, Štajerska 

N. Rimljani zgradijo 

prva mesta: Emona 

(LJ), Celeia (CE)... 

O. 1. svetovna vojna 

 

 

5. RAZRED FANTJE (n=30) 

 

Tabela 11: Odgovori fantov 5. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

OBDOBJE RANŢIRNA VRSTA M A 

STARI VEK R: 000000011111111111222222222344 1 1,3 

PRAZGODOVINA R: 000001111112222222222222333333 2 1,7 

SODOBNOST R: 000000000011111111112222222222 1 1 

SREDNJI VEK R: 000000000011111122222222223333 1 1,3 

NOVI VEK R: 000000000001111112222222222223 1 1,1 

Seštevek vseh pravilnih 

odgovorov 

R: 0 0 0 0 0 2 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 

8 8 8 8 8 9 9 10 10 12 12 12 14 

7 6,4 

 

 

Graf 25: Odgovori fantov 5. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 
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Fantje 5. razreda so v povprečju uvrstili v pravilno obdobje 6,4 dogodkov, kar je manj kot 

polovica. Najuspešnejši so bili pri razvrščanju dogodkov v obdobje prazgodovine. Štirje 

fantje naloge niso rešili, samo eden pa je pravilno razvrstil kar 14 dogodkov od 15-ih. 

 

5. RAZRED DEKLETA (n=15) 

 

Tabela 12: Odgovori deklet  5. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

OBDOBJE RANŢIRNA VRSTA M A 

STARI VEK R: 000000001111223 0 0,7 

PRAZGODOVINA R: 000011112222233 2 1,3 

SODOBNOST R: 000011112222222 1 1,2 

SREDNJI VEK R: 000011111122233 1 1,2 

NOVI VEK R: 000000111222233 1 1,1 

Seštevek vseh pravilnih 

odgovorov 

R: 0 0 0 2 3 5 5 5 7 7 9 10 11 11 11 5 5,7 

 

 

Graf 26: Odgovori deklet  5. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

 

Povprečno so dekleta prav razvrstila 5,7 dogodkov. Najuspešnejše so bile pri razvrstitvi 

dogodkov v obdobje prazgodovine. Tri dekleta naloge niso rešila, prav tako pa so bila tri 

dekleta najbolj uspešna pri razvrščanju vseh dogodkov – pravilno so jih razvrstile kar 11. 
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9. RAZRED FANTJE (n=22) 

 

Tabela 13: Odgovori fantov  9. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

OBDOBJE RANŢIRNA VRSTA M A 

STARI VEK R: 0011111222222222223334 2 1,8 

PRAZGODOVINA R: 0122222222222223333333 2 2,2 

SODOBNOST R: 0002222222222222222222 2 1,7 

SREDNJI VEK R: 0011111111111111122223 1 1,2 

NOVI VEK R: 0111111111222222222223 1,5 1,5 

Seštevek vseh pravilnih 

odgovorov 

R: 0 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 

10 10 10 11 12 14 

8 8,5 

 

 

Graf 27: Odgovori fantov  9. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

 

Fantje 9. razreda so v povprečju uvrstili v pravilno obdobje 8,5 dogodkov, kar je več kot 

polovica. Najuspešnejši so bili pri razvrščanju dogodkov v obdobje prazgodovine. Naloge 

ni rešil en učenec, eden pa je dosegel najboljši rezultat s 14-imi pravilno razvrščenimi 

dogodki. 

 

9. RAZRED DEKLETA (n=18) 

 

Tabela 14: Odgovori deklet  9. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

OBDOBJE RANŢIRNA VRSTA M A 

STARI VEK R: 000111111222333333 1,5 1,7 

PRAZGODOVINA R: 011222222223333333 2 2,2 

SODOBNOST R: 001222222222222233 2 1,8 
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SREDNJI VEK R: 000011111222222223 1,5 1,3 

NOVI VEK R: 000001111222222333 1,5 1,4 

Seštevek vseh pravilnih 

odgovorov 

R: 3 3 4 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 

11 12 13 13 

8,5 8,3 

 

 

Graf 28: Odgovori deklet  9. r.  o razvrstitvi dogodkov v ustrezno obdobje 

 

 

Dekleta 9. razreda so v povprečju uvrstila v pravilno obdobje 8,3 dogodkov. Le te so bile 

najuspešnejše pri razvrščanju dogodkov v obdobje prazgodovine. Nalogo so rešila vsa 

dekleta, dve pa sta dosegli najboljši rezultat s 13-imi pravilno razvrščenimi dogodki. 

 

 

Graf 29: Povprečno število pravilnih odgovorov vseh anketirancev 
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Najuspešnejši pri reševanju naloge so bili fantje devetošolci z 8,5 pravilno razvrščenimi 

dogodki, z 8,3 jim sledijo devetošolke, fantje 5. razreda 6,4 in dekleta 5. razreda s 5,7 

pravilno razvrščenimi dogodki. Devetošolci so torej bolje rešili nalogo kot petošolci, kar 

sem pričakovala, vseeno pa sem upala na še boljši rezultat v obeh razredih. 

 

10. Ustrezno letnico zapiši pred opis na desni strani. 

 

2004                             ________VSESLOVENSKI KMEČKI UPOR 

             1408                             ________PRVI TURŠKI VPAD NA SLOVENSKA TLA 

1515                             ________PROGRAM ZEDINJENE SLOVENIJE 

1550                             ________VSTOP SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 

1848                             ________PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI 

1914                             ________OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 

2008               ________ PRVA SLOVENSKA KNJIGA 

1991                             ________ZAČETEK PRVE SVETOVNE VOJNE PRI NAS 

 

 

Tabela 15: Odgovori učencev na vprašanje o letnicah in dogodkih 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA 

P N 0 P N 0 P N 0 P N 0 

1515 2 14 14 3 3 9 12 5 5 12 6 0 

1408 7 10 13 3 3 9 13 4 5 12 6 0 

1848 3 14 13 3 3 9 15 2 5 15 3 0 

2004 14 9 7 5 3 7 22 0 0 17 1 0 

2008 10 9 11 5 1 9 18 0 4 16 2 0 

1991 7 14 9 5 2 8 18 2 2 17 1 0 

1550 7 14 9 3 3 9 19 2 1 18 0 0 

1914 12 8 10 3 4 8 21 0 1 17 1 0 

 
P= pravilno, N=narobe, 0=brez odgovora 

 



 

Graf 30: Odgovori učencev na vprašanje o letnicah in dogodkih 

 

Časovna predstavljivost pri učencih z leti postaja vse laţja, kar se kaţe tudi v rezultatih 

tega vprašanja. Petošolci niso niti v polovici primerov letnic razvrstili pravilno, zato pa so 

si devetošolci dokaj izenačeni v reševanju. Fantje so najbolje uvrstili leto 2004, ki je 

povezano z vstopom Slovenije v EU, kar pripisujem dejstvu, da to obdobje spada v  

sodobnost. Najslabše so celotno nalogo rešile petošolke, devetošolke pa so se kar nekajkrat 

pribliţale popolnemu odgovoru.  
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6.5 REFLEKSIJA RAZISKAVE 

 

V refleksiji raziskave bom predstavila najpomembnejše ugotovitve.  

 

Večina mojih hipotez je potrjena. Pri reševanju so se bolje izkazali devetošolci, kar sem 

pričakovala, saj so starejši in se z vsebino srečujejo ţe od petega razreda. Petošolci so bolje 

odgovorili le na vprašanje o uvedbi valute evra in o pomenu grba mesta Mengeš. Zdi se, da 

se petošolci manj bojijo odziva okolice na napačne odgovore kot devetošolci, ki odgovora 

raje  ne zapišejo, če niso prepričani v njegovo pravilnost.   

 

Po navadi so druţboslovne vsebine ljubše fantom kot dekletom, kar se je pokazalo tudi v 

tej raziskavi. Pri večini vprašanj so fantje obeh razredov odgovarjali bolje kot dekleta, kar 

pripisujem večji zainteresiranosti za zgodovinska dogajanja.  

 

Ko sem sestavljala vprašalnik se mi je zdelo, da pri vprašanjih povezanih s sodobnostjo ne 

bo večjih teţav, a so rezultati pokazali drugače. Učenci so najbolje prepoznali dogodke iz 

obdobja prazgodovine, sodobnost pa je bila šele na tretjem mestu.  

 

Naloge povezane z drţavnimi simboli so bile med najbolje rešenimi. Prepoznali so večino 

predsednikov, ki so se v dvajsetih letih zvrstili v naši drţavi, najbolje pa našega sedanjega 

predsednika drţave.  

Himno Republike Slovenije, njenega avtorja in naslov so prepoznali skoraj vsi. Petošolci 

so imeli pri teh nalogah največ teţav s pojmom himna, saj je več kot polovica anketiranih 

odgovorilo da je to drţavna Slovenija namesto drţavna himna. Iz tega odgovora sklepam, 

da so besedo državna prebrali kot država in logično nadaljevali da gre za Slovenijo. Če bi 

jih opozorila na pravilno branje, bi najverjetneje odgovorili pravilno, saj jim pojem himna 

ni tuj.  

 

V tabelo sem razvrstila ključne dogodke, ki so jih nato učenci razvrstili v ustrezna obdobja. 

Pri tej nalogi so me presenetili petošolci, za katere sem predvidela, da bodo prepoznali vsaj 



dva dogodka, raziskava pa je pokazala, da so jih v povprečju prepoznali kar šest od 

štirinajstih, kar je trikrat več od pričakovanega. Pri devetošolcih pa sem pričakovala boljše 

rezultate, saj sem bila mnenja, da bodo prepoznali vse naštete dogodke in jih tako tudi 

pravilno razvrstili. Od štirinajstih, so v povprečju pravilno razvrstili osem in pol dogodkov, 

kar je več kot polovica. Vse pravilno razvrščene dogodke sta uspela rešiti en petošolec in 

en devetošolec, kar je ponovno kazalo na boljše znanje pri fantih. 

 

Posebnosti pri sami izvedbi raziskave ni bilo, saj so bila navodila jasno zapisana. Če bi 

lahko, bi vzorec še razširila in rezultate posplošila na celotno populacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 SKLEP 
 

Učenci imajo o zgodovini Slovenije in o poznavanju ključnih dogodkov povezanih z njo 

veliko znanja. To je zahtevna in predvsem obširna tema, ki se jo je potrebno lotiti 

premišljeno in počasi. Prvi pomemben stik z zgodovino se zgodi ţe na začetku drugega 

triletja, zato je pomembno da se otrokom vsebine predstavi pristno, zanimivo in na način, 

ki bi v učencih zbudil radovednost.  

 

Zgodovina ozemlja Slovenije je še toliko bolj pomembna, ker danes ţivimo tukaj, kjer so 

se včasih dogajali ključni dogodki, ki so nas oblikovali kot narod, kakršen smo danes. 

Vsebina je zelo obseţna in se z leti nadgrajuje. Ob takšni količini informacij, kot je 

prisotna v tej temi, je potrebno, da učitelji predstavijo tiste dogodke, ki so ključnega 

pomena za razumevanje sedanjosti.  

 

Z izbiro teme mojega diplomskega dela sem zelo zadovoljna. V teoretičnem delu sem se 

osredotočila na tiste dogodke, ki so najbolj pomembni in hkrati najbolj zanimivi. Tema me 

je pritegnila ţe od samega začetka, saj me je resnično zanimalo znanje učencev o 

zgodovini Slovenskega ozemlja in o ključnih dogodkih povezanih z njo. Z nekaterimi 

odgovori so me presenetili in velikokrat tudi nasmejali.  

 

Marsikdo od odraslih se je ob pogledu na moj anketni vprašalnik zmrazil ob ugotovitvi, da 

na polovico vprašanj ne bi vedel odgovora. Ko sem na začetku razmišljala o tej temi, sem 

nekako prišla do ugotovitve, da otroke večkrat zgodovinske vsebine mnogo bolj zanimajo 

in pritegnejo, kot odrasle. Sčasoma se vsi ti podatki ne zdijo več pomembni in izgubi se 

zanimanje zanje, se pa poveča interes za trenutno dogajanje okoli nas. Zanimivo bi bilo 

izvesti raziskavo med petošolci in odraslimi osebami. 

 

Ta tema od učitelja zahteva ogromno znanja in védenja. Kot bodoča učiteljica bom to temo 

obravnavala resno in dosledno na način, ki bo učence najbolj pritegnil, da bodo nekoč o 

njeni vsebini pričali zanamcem in tudi v njih zbudili radovednost.  
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10 PRILOGE 
 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Lepo pozdravljen/a! Moje ime je Nina Ţaberl in sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pred tabo 

je anketni vprašalnik, s katerim mi boš zelo pomagal/a pri mojem diplomskem delu. Vprašalnik je anonimen. 

Najlepša hvala za tvojo pomoč. Ţelim ti veliko sreče pri reševanju. 

_______________________________________________________________________________________ 

OBKROŢI:                      SPOL:   Moški      Ţenski                       RAZRED:   ____  

 

1. Opiši razliko med pojmoma DOMOVINA in DRŢAVA. 

 

DOMOVINA  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

DRŢAVA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Napiši ime in priimek osebe pod fotografijo: 

 

 
_____________________  _____________________  ___________________ 

 

Obkroţi! 

 

Osebe na fotografiji so:    PREDSEDNIKI DRŢAVE     ŢUPANI     PREDSEDNIKI VLADE 

 

3. Dopolni.                                                    

                                                      Na sliki je  __ __ __ mesta ______________. 

                      Opiši, kaj predstavlja grb. 

                                                                _______________________________________.                                         



4. Nadaljuj besedilo pesmi. 

Ţivé naj vsi naródi, 

ki hrepené dočakat' dan, 

da, koder sonce hodi, 

prepir iz svéta bo pregnan, 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________. 

 

To besedilo pripada naši drţavni _______________, katere avtor je ________________ 

__________________, njen naslov pa ___________________. 

 

5. Obkroţi imena ostalih petih republik, ki so poleg Slovenije sestavljale SFRJ 

(Socialistična federativna republika Jugoslavija). 

 

SRBIJA                           AVSTRIJA                     ČRNA GORA                      ITALIJA  

            BOSNA IN HERCEGOVINA                NEMČIJA                 HRVAŠKA 

MAKEDONIJA                                KOSOVO 

 

6. Dopolni! 

 

a) V Sloveniji ţivita dve narodni ____________________.  

To sta __________________ na vzhodu in _________________ na zahodu drţave. 

 

b) Na nemi karti Slovenije: 

 označi ti dve območji 

 zapiši imena drţav, na katere meji Slovenija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Obkroţi pravilen odgovor: 

 

Kdo je »okupator«? 

 

a. Nekdo, ki te okoplje 

b. Nekdo, ki zasede ozemlje med ali po 

oboroţenem spopadu 

c. Nekdo, ki odkupi tvoje ozemlje 

 

 

Obred, v katerem so imenovali 

karantanskega kneza, se je 

imenoval: 

 

a. Kneţevanje 

b. Imenovanje 

c. Ustoličevanje 

 

Prvi slovenski knjigi je napisal: 

 

b. Primoţ Trubar 

c. Janez Vajkard Valvasor 

d. France Prešeren 

 

Slovensko ozemlje je bilo včasih 

razdeljeno na: 

 

d. Drţave 

e. Deţele 

f. Deleţe 

 

Kaj je zahteval program zedinjene Slovenije? 

 

a. Svoj parlament, slovenščino v šolah in uradih 

b. Knjige v slovenščini 

c. Kralja na prestolu 

 

Prvi slovenski knjigi sta imeli naslov: 

 

d. Zimske urice in Pedenjped 

e. Abecednik in Katekizem 

f. Gramatika in Naša deţela 

 

Kakšne so barve naše zastave 

od zgoraj navzdol? 

 

d. Bela, modra, rdeča 

e. Modra, bela, rdeča 

f. Rdeča, modra, bela  

 

V času reformacije smo Slovenci dobili: 

 

a. Prva mesta  

b. Knjiţni jezik 

c. Krščansko vero 

 

Kdo so naši predniki? 

 

a. Slovani 

b. Habsburţani 

c. Jugoslovani 

  

 

Kdo je napisal program zedinjene 

Slovenije? 

 

a. Matija Majar – Ziljski 

b. Janez Drnovšek 

c. Janez Vajkard-Valvasor 

 

Kaj pomeni trobojnica? 

 

d. Ţenska, ki se bori s tremi moškimi 

e. Zastava s tremi barvami 

f. Boji na treh krajih 

 

Slovenija je uvedla valuto evro: 

 

d. Leta 2004 

e. Leta 2007 

f. Leta 1991 

 

Katerega leta se je pri nas začela 2. svetovna 

vojna? 

 

d. 1914 

e. 1941 

f. 1439 

 

Kaj pomeni kratica v imenu »kraljevina 

SHS«? 

 

a. Slovenija Hvali Sebe 

b. Slovani Hrvati Srbi 

c. Srbi Hrvati Slovenci 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oboro%C5%BEeni_spopad&action=edit&redlink=1


8. Pred tabo je razpredelnica s temeljnimi obdobji v zgodovini. 

 

c) Uredi jih po pravilnem časovnem zaporedju, tako, da pred najstarejše zapišeš 

število 1., pred najmlajše pa število 5. 

 

_stari vek _prazgodovina _sodobnost  _srednji vek _novi vek  

     

     

     

     
 

d) Naštete dogodke uvrsti v tabelo, tako, da črko pred dogodkom zapišeš v stolpec pod                

ustrezno pripadajoče obdobje.   

 

A. Ţivljenje v jamah B. Pojavi se krščanstvo in 

pokristjanjevanje Slovanov 

 

C. Prve krščanske cerkve 

D. Prvi gradovi E. Obvezna šola 

 

F. Uvedba evra 

G. Vstop Slovenije v 

EU 

H. Prve naselitve I. Turški vpadi, kmečki 

upori 

J. Naselitev Slovanov K. Prvi slovenski knjigi 

(Abecednik in Katekizem) 

 

L. Odkritje ognja 

M. Nastanejo deţele: 

Koroška, Kranjska, 

Goriška, Štajerska 

N. Rimljani zgradijo prva 

mesta: Emona (LJ), Celeia 

(CE) ... 

 

O. 1. svetovna vojna 

 

9. Ustrezno letnico zapiši pred opis na desni strani: 

2004                             ________VSESLOVENSKI KMEČKI UPOR 

1408                             ________PRVI TURŠKI VPAD NA SLOVENSKA TLA 

1515                             ________PROGRAM ZEDINJENE SLOVENIJE 

1550                             ________VSTOP SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 

1848                             ________PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI 

1914                             ________OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 

2009                          ________ PRVA SLOVENSKA KNJIGA 

1991                             ________ZAČETEK PRVE SVETOVNE VOJNE PRI NAS 


