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9. B, C, D – ZGO, 6. 5–8. 5. 2020  

Pozdravljeni! 

V tem tednu boste spoznavali Slovence v drugi svetovni vojni. V poglavjih Kakšne so bile 

posledice aprilske vojne v Sloveniji (U, str. 101-102 in DZ, str. 70) ter Boj za 

osvoboditev (U, str. 103-104 in DZ, str. 70) boste spoznali, kako so si okupatorji razdelili 

slovensko ozemlje ter kakšen je bil odnos okupatorja do Slovencev in obratno, kakšen je 

bil odziv na okupacijo, kako je potekal upor in kdo so bili partizani. 

Navodila za pouk na daljavo imate tudi na tej povezavi videoposnetek. 

Povezava do muzeja novejše zgodovine je TUKAJ. 

Na tej strani v rubriki Šola na domu kliknete na Učna gradiva (KLIKNI POVEZAVO). 

Odpre se vam nova stran z učnimi gradivi, na kateri kliknete na film Slovenija v 2. svetovni 

vojni (KLIKNI POVEZAVO).  

Za ogled dokumentarnega filma VIHAR, DNEVNIK NEKEGA NARODA kliknite na 

POVEZAVO. 

 

Fotografijo rešenih nalog v DZ, str. 70, 71 mi pošljite na e-naslov 

barbara.jelenc@ossklm.si ali barb.jelenc@gmail.com do petka zvečer. 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE OBEH POGLAVIJ 

Kakšne so bile posledice aprilske vojne v Sloveniji 

 
OKUPATOR CILJI OKUPACIJE OZEMLJE ODNOS DO SLOVENCEV 

nemški  - povsem uničiti 

slovenski narod, 

- pridobiti čim več 

materialnih 

dobrin, 

- slovensko ozemlje 

priključiti svojim 

državam 

- Štajerska, Gorenjska in 

Mežiška dolina, 

območje Dravograda, 

štiri vasi v Prekmurju in 

severni del Dolenjske 

- množični izgon Slovencev, 

- naseljevanje Nemcev, 

- ponemčevanje, 

- ukinjanje slovenskih društev 

in organizacij 

italijanski  - Notranjska, večina 

Dolenjske, Ljubljana 

- do Slovencev manj nasilni, 

- dopustili delovanje 

slovenskih kulturnih in 

izobraževalnih ustanov, 

https://www.loom.com/share/9ec2b0a44880451b8a2ab674a943bd87
http://www.muzej-nz.si/si/
http://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/viri-za-ucence-in-ucitelje#UcnaGradiva
http://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/1411
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-nekega-naroda/174629141
mailto:barb.jelenc@gmail.com


- podpirali delovanje fašistične 

stranke  

madžarski - večina Prekmurja - podobno kot nemški 

okupator 

 

1. Odziv na okupacijo se je razlikoval glede na politični tabor: 

o Meščanski tabor si je prizadeval, da bi Slovenci vojno preživeli s čim manj 

žrtvami in odklonil sodelovanje s Komunistično stranko Slovenije. 

o Marksistični tabor je začel z ilegalnim delovanjem proti okupatorju.  

Boj za osvoboditev  

Predstavniki Komunistične partije Slovenije so s predstavniki nekaterih levo usmerjenih 

skupin ustanovili OSVOBODILNO FRONTO – OF. Njihov program je predvideval: 

● boj za osvoboditev in združitev slovenskega naroda,  

● obnovo Jugoslavije in  

● povojni prevzem oblasti. 

1. Meščanski politiki so v sodelovanju z vlado v Londonu pripravili program (londonske 

točke), v katerem so predvideli: 

● združitev Slovencev,  

● preureditev Kraljevine Jugoslavije in  

● ustanovitev ilegalne odporniške organizacije, ki je delovala le v Ljubljanski 

pokrajini.  

2. Odpor proti okupatorju je od ustanovitve naprej izvajala Osvobodilna fronta. 

3. Iz vrst prostovoljcev so v gozdovih pričele nastajati partizanske enote, ki se razvile 

gverilski način bojevanja z okupatorjem. Njihovo število je vztrajno naraščalo, še 

posebej pa se je okrepilo po kapitulaciji Italije. 

 

 


