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Dober dan,  devetošolke in devetošolci! 

Uvod in prva točka:  Vojna na Slovenskem je bil boj za osvoboditev in tudi boj za oblast.  Vrhovni 

plenum OF (predstavniki vseh ustanovnih skupin: KPS, levi Sokoli, Krščanski socialisti, kulturni delavci 

…) se je septembra 1941 preimenoval v SNOO – Slovenski narodnoosvobodilni odbor. Cilj je bil 

osvoboditev in prevzem oblasti za zagotovitev bolj pravične družbene ureditve po vojni. 

Pri obravnavanju te snovi boste uporabili učbenik: str.: 110 – 113. in DZ str.: 75 in 76. Obravnavanim 

vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna navodila za zgodovino v tem tednu. Zgornji 

uvod je lahko prva točka v zapisu. 

Konec vojne in boj za oblast 

Druga točka:  Sklepni boji in konec vojne na Slovenskem ozemlju: 

- Poleti 1944 se Nemci začnejo umikati iz Balkana in oktobra 1944 je osvobojen Beograd 

- 1. maja 1945 so partizani zasedli Trst 

- 9. maja je bila osvobojena Ljubljana 

- 15. maja 1945 je na Poljani pri Prevaljah potekal zadnji spopad na Slovenskem in teden po 

kapitulaciji Nemčije se je končala vojna tudi na našem ozemlju. 

Pod tretjo točko:  Predstavniki meščanskih strank so jeseni 1944 ustanovili Narodni odbor za 

Slovenijo.  3. maja 1945 je sprejel izjavo, s katero je pripravljal temelje za vzpostavitev oblasti v 

sodelovanju z zavezniki.  

Četrta točka. Po partizanski osvoboditvi Ljubljane in Slovenije so številni sodelavci okupatorja in tisti, 

ki niso sodelovali z OF – SNOO, zapustili domove – postali so begunci. Umikali so se proti Italiji in 

Koroški. Iz begunskih taborišč so odšli v ZDA, Kanado in Argentino. 

Peta točka. Vlogo OF oziroma SNOO so potrdili z dolomitsko izjavo marca 1943 – prevladala je KPS. 

Oktobra 1943 je bilo zasedanje predstavnikov partizanskih čet v Kočevju – Zbor odposlancev 

slovenskega naroda. Z zborom so bili postavljeni temelji nove slovenske državnosti. Izvolili so 

delegacijo za zasedanje jugoslovanskega osvobodilnega sveta – AVNOJ-a. 1944 je bilo 1. zasedanje  

SNOO v Črnomlju  (SNOS). 5. Maja 1945 je bila imenovana slovenska vlada v Ajdovščini (str. 110). 

Šesta točka. Razvoj nove oblasti v Jugoslaviji (izvleček 111). 

Dopolnilo k obravnavanemu: 

https://sites.google.com/site/2svetovnavojnet6/narodnoosvobodil-slovenskem 

Pri obravnavanih temah predlagam zapisno besedilo (lahko ga  poljubno oblikujete); pri 6. točki pa 

osnovne informacije, ki jo dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku in zapišite v zvezek. Rešite 

naloge v DZ: 75, 76. Še zmeraj vas je nekaj, ki se mi še niste javili. Pišite mi na moj mail: 

jozko.udovic@gmail.com   

Zdravo in lep pozdrav JU 
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