
PREJŠNIČ SI SE SREČAL Z NOVO DRUŽBENO UREDITVIJO, KI SE JE RAZVILA V FRANKOVSKI DRŽAVI.
TEMELJILA JE NA LASTNIŠTVU ZEMLJIŠKE POSESTI.

Na vrhu družbene lestvice je bil vladar (kralj, cesar), ki je izhajal iz vrst plemstva. V lasti je imel večino zemlje v
državi. Ker je bila zemlja največje bogastvo jo je uporabljal kot plačilno sredstvo (npr. za vojaško službo, pobiranje
davkov) in nagrado. Tako je zemljiško posest oziroma FEVD s kmeti vred delil visokemu plemstvu (posvetnemu in
cerkvenemu, npr. škofom in opatom). 

Skica prikazuje glavne družbene skupine v 
fevdalni družbi. 
Spodnje pojme zapiši na ustrezno mesto.

POMAGAJ SI Z BESDILOM IN SKICO
V UČBENIKU STRAN 141-143. 



PRADOMOVINA SLOVANOV IN NJIHOVE SELITVEPRADOMOVINA SLOVANOV IN NJIHOVE SELITVE

Preseljevanje ljudstev smo že omenjali. Tokrat nas bo zanimalo, kaj se je v tem času
dogajalo na ozemlju današnje Slovenije in bližnji okolici. 

UČBENIK str. 137 - 140.  



NASELITEV SLOVANOV V VZHODNIH ALPAHNASELITEV SLOVANOV V VZHODNIH ALPAH

S pomočjo zemljevida v učbeniku na strani 131 ugotovi, kateraS pomočjo zemljevida v učbeniku na strani 131 ugotovi, katera
ljudstva in plemena so se premikala čez ozemlje današnjeljudstva in plemena so se premikala čez ozemlje današnje
Slovenije.Slovenije.



Slovanski poselitveni prostor na območju Vzhodnih Alp inSlovanski poselitveni prostor na območju Vzhodnih Alp in
sosednja ljudstvasosednja ljudstva



ODNOS SLOVANOV DO STAROSELCEVODNOS SLOVANOV DO STAROSELCEV



SAMOVA PLEMENSKA ZVEZASAMOVA PLEMENSKA ZVEZA



KARANTANIJA - prva slovanska državna tvorba KARANTANIJA - prva slovanska državna tvorba 
                           na ozemlju Vzhodnih Alp                           na ozemlju Vzhodnih Alp



Jedro Karantanije so tvorile doline ob zgornjem toku Drave inJedro Karantanije so tvorile doline ob zgornjem toku Drave in
Mure (današnja Koroška v Južni Avstriji). Središče je bilo naMure (današnja Koroška v Južni Avstriji). Središče je bilo na
Krnskem gradu na Gosposvetskem polju.Krnskem gradu na Gosposvetskem polju.



ZNAČILNOSTI KARANTANSKE DRUŽBEZNAČILNOSTI KARANTANSKE DRUŽBE



USTOLIČEVANJE KARANTANSKIH KNEZOVUSTOLIČEVANJE KARANTANSKIH KNEZOV

Čeprav je bil naziv kneza deden, soČeprav je bil naziv kneza deden, so
ga v Karantaniji potrjevali s posebnimga v Karantaniji potrjevali s posebnim
obredom, imenovanim ustoličevanje.obredom, imenovanim ustoličevanje.

Knežji kame se danes hrani vKnežji kame se danes hrani v
Grbovni dvorani Deželne hišeGrbovni dvorani Deželne hiše
v Celovcu v Celovcu 



V nekoliko kasnejšem obdobju, V nekoliko kasnejšem obdobju, 
ko so Karantanci prišli pod ko so Karantanci prišli pod 
frankovsko nadoblast se je obred frankovsko nadoblast se je obred 
ustoličevanja zaključil priustoličevanja zaključil pri
Vojvodskem stolu, kjer je novi knezVojvodskem stolu, kjer je novi knez
podelil fevde svojemu plemstvupodelil fevde svojemu plemstvu
(vazalom).(vazalom).



Zakaj lahko knežji kamenZakaj lahko knežji kamen
smatramo tudi kot simbolsmatramo tudi kot simbol
slovenstva?slovenstva?


