
3. SLOVENCI V 20. IN 21. 
STOLETJU

3.1 SLOVENCI V PSV IN ODLOČITEV 
ZA KRALJEVINO SHS



Čemu je posvečen Kobariški muzej?



Kako je vojna vplivala na 
življenje na Slovenskem?

1. Slovenci ob izbruhu vojne



Položaj Slovencev

Ob izbruhu PSV so bile slovenske stranke razdvojene.
Večinska SLS (Šuštaršič) podpre AO politiko in obsodi Srbijo,
liberalci in socialdemokrati pa vojni nasprotujejo. V vojsko
odide večina moških.



2. Zakaj se je Slovencem soška fronta vtisnila 
globoko v spomin

Italijanska vojna 
napoved Avstro-Ogrski 
je odprla novo fronto, 

katere del je potekal po 
slovenskem ozemlju –

SOŠKA FRONTA.



• Na soški fronti se je bojevalo veliko Slovencev, ki so svoj boj doživljali kot 
obrambo slovenskega ozemlja.
• Zvrstilo se je dvanajst soških bitk. Najodmevnejša je bila zadnja – “čudež pri 
Kobaridu” oktobra 1917,  s katero so avstrijske in nemške enote potisnile 
Italijane vse do reke Piave.



Londonski sporazum in posledice

Italija, ki je bila AO zaveznica je zahtevala dele njenega
ozemlja, ker so ji antantne sile obljubile več. Maja 1915
napove Avstro-Ogrski vojno. Obljubljena ji je bila tudi celotna
Primorska.

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.firstworldwar.com/source/graphics/orlando.jpg&imgrefurl=http://www.firstworldwar.com/source/london1915.htm&h=184&w=137&sz=4&hl=sl&start=15&usg=__1WQYvg791sFdFVGbkT-QOQt8EBA=&tbnid=10mzkhQzpb3UVM:&tbnh=102&tb


Svetozar Borojević von BojnaPripadniki pehote, infanteristi.



Soška fronta in Slovenci

Ker je bila AO že v vojni z Rusijo, se je z meje umaknila do gora in
reke Soče. Italijani premoči ne izkoristijo in vojskovanje obtiči med
gorami. Prebivalstvo izselijo (100.000). V dobrih dveh letih se zvrsti
12 bitk. V zadnji, oktobra 1917, nemške in avstrijske enote z
bliskovitim napadom pri Kobaridu zlomijo italijansko fronto in
prodrejo vse do reke Piave. Na njej pade preko 300.000 vojakov.

http://sl.wikipedia.org/wiki/So%C5%A1ka_fronta
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cude%C5%BE_pri_Kobaridu


3. Dve pomembni izjavi

Slovenci niso bili zadovoljni s svojim položajem v Avstro-Ogrski. Zaradi 
zaostrenih nacionalnih napetosti so se že pred vojno pojavili načrti za 

preureditev države. Slovenski politiki so navezali stike z drugimi Južnimi Slovani 
v monarhiji.

31. maja 1917 
v dunajskem 
parlamentu.

DEKLARACIJSKO GIBANJE –
Ženske so v podporo deklaraciji zbrale 

približno 200.000 podpisov.

Dr.  A. Korošec,  
predsednik 

Jugoslovanskega 
kluba

MAJNIŠKA DEKLARACIJA



Predstavniki 
slovenskih, 
hrvaških in 

srbskih 
politikov v 
tujini so se 
povezali v 

Jugoslovanski 
odbor. 

Julija 1917 so 
s srbsko vlado 

podpisali 
KRFSKO 

DEKLARACIJO.



4. Zakaj je bila pomembna Država SHS

Narodni svet, 
dr. Anton Korošec

Narodna vlada 
v Ljubljani

29. Oktobra 1918 je bila v Ljubljani razglašena 
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Država je imela mnoge težave.



5. Pot v ustanovitev Kraljevine SHS

Zaradi težav, s katerimi se je soočala Država SHS, so se njeni voditelji 
vse bolj zavzemali za povezavo s Kraljevino Srbijo.

http://sl.wikipedia.org

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Kralj_aleksandar1.jpg


3. SLOVENCI
3.1 SLOVENCI V PSV IN ODLOČITEV ZA SHS

Položaj Slovencev

Na začetku razdvojeni. Večina podpre AO politiko in obsodi Srbijo. 
V vojsko odide večina moških. Italija v zameno za Primorsko maja 
1915 prestopi na stran antante in začne se soška fronta (begunci, 
pomanjkanje…).

Soška fronta
AO se je branila ob gorah in Soči. Italijani premoči ne izkoristijo. 
Oktobra 1917 nemško-avstrijske enote pri Kobaridu presenetijo 
Italijane in prodrejo do Piave. Na njej pade preko 300.000 vojakov.

SHS
Ob koncu vojne se oblikujejo zahteve po neodvisnosti in povezavi  s 
Hrvati in Srbi (Majniška in Krfska deklaracija). Oktobra 1918  
nastane Država SHS, ki pa se že po dobrem mesecu združi s 
Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.


