
Slovenci v Kraljevini SHSSlovenci v Kraljevini SHS -  - JugoslavijiJugoslaviji
sdz. str.116-121- preberi besedilo in s pomočjo virov odgovori nasdz. str.116-121- preberi besedilo in s pomočjo virov odgovori na
vprašanja v sdz.vprašanja v sdz.

Za Kraljevino SHS so bile značilne velike etnične,Za Kraljevino SHS so bile značilne velike etnične,
verske, kulturne in gospodarske raznolikosti.verske, kulturne in gospodarske raznolikosti.



Na katere raznolikosti se nanaša besedilo?Na katere raznolikosti se nanaša besedilo?



Narodnostna sestava Kraljevine SHS (Jugoslavije)Narodnostna sestava Kraljevine SHS (Jugoslavije)



Volitve v ustavodajno skupščino in značilnosti nove ustaveVolitve v ustavodajno skupščino in značilnosti nove ustave

Ob vstopu v novo državo Slovenci pričakujejejoOb vstopu v novo državo Slovenci pričakujejejo
enakopravnost in visoko stopnjo samostojnosti (narodnoenakopravnost in visoko stopnjo samostojnosti (narodno
avtonomijo).avtonomijo).

V ustavodajni skupščini se oblikujeta dve skupini političnihV ustavodajni skupščini se oblikujeta dve skupini političnih
strank:strank:
        - centralistične         - centralistične (težnja, da je vsa politika vodena iz (težnja, da je vsa politika vodena iz 
                                   enega samega centra)                                     enega samega centra)  
        - federalistično        - federalistično (zavzemajo se za čim večjo   (zavzemajo se za čim večjo  
                                  samostojnost posameznih                                   samostojnost posameznih 
                                  južnoslovanskih narodov)                                  južnoslovanskih narodov)



Politične stranke na Slovenskem in njihovPolitične stranke na Slovenskem in njihov
odnos do centralizma. odnos do centralizma. 

Na volitvah v ustavodajno skupščino Kraljevine SHS,Na volitvah v ustavodajno skupščino Kraljevine SHS,
novembra 1920, je na Slovenskem zmagala SLS. novembra 1920, je na Slovenskem zmagala SLS. 

V državnem merilu so zmagali srbsko oz. jugoslovanskoV državnem merilu so zmagali srbsko oz. jugoslovansko
usmerjeni zagovorniki državne in narodne enotnosti -usmerjeni zagovorniki državne in narodne enotnosti -
centralizmacentralizma..



Vidovdanska ustava - 29. junij 1921Vidovdanska ustava - 29. junij 1921

Vidovdanska ustava je v Kraljevini SHSVidovdanska ustava je v Kraljevini SHS
uzakonila:uzakonila:
- dedno nasledstvo dinastije Karađorđević- dedno nasledstvo dinastije Karađorđević
- parlamentarno monarhijo- parlamentarno monarhijo
- državni centralizem (država je bila upravno- državni centralizem (država je bila upravno
  razdeljena na 33 oblasti)  razdeljena na 33 oblasti)
- narodni unitarizem (priznan je bil le - narodni unitarizem (priznan je bil le 
  jugoslovanski narod, ki je imel tri plemena)  jugoslovanski narod, ki je imel tri plemena)

Ustava je prinesla tudi nekatere demokratičneUstava je prinesla tudi nekatere demokratične
svoboščine: svoboščine: 
- svobodo tiska, govora in združevanja, - svobodo tiska, govora in združevanja, 
  pravico do sindikatov, pravico do stavke.   pravico do sindikatov, pravico do stavke. 
Ustava je predvidevala tudi agrarno reformo!Ustava je predvidevala tudi agrarno reformo!

Z delavskimi zakoni so bile zaščitene praviceZ delavskimi zakoni so bile zaščitene pravice
delavcev.delavcev.



Država je bila razdeljenaDržava je bila razdeljena
na upravne enote, ki nisona upravne enote, ki niso
upoštevale ne zgodovinskihupoštevale ne zgodovinskih
ne nacionalnih meja.ne nacionalnih meja.

Vodili so jih župani, ki jih jeVodili so jih župani, ki jih je
imenovala osrednja upravaimenovala osrednja uprava
v Beogradu.v Beogradu.



Demokratične politične svoboščine so se kmaluDemokratične politične svoboščine so se kmalu
pričele omejevati in ukinjati.pričele omejevati in ukinjati.

Delovanje je bilo najprej prepovedano komunističniDelovanje je bilo najprej prepovedano komunistični
stranki.stranki.

V obodobju od sprejetja ustave do leta 1929 se je vV obodobju od sprejetja ustave do leta 1929 se je v
Beogradu zvrstilo kar 25 vlad. Za to obdobje so biliBeogradu zvrstilo kar 25 vlad. Za to obdobje so bili
značilni nenehni spori med centralistično inznačilni nenehni spori med centralistično in
avtonomistično usmerjenimi strankami. avtonomistično usmerjenimi strankami. 
    

Poleti 1928 je poslanec Srbske radikalne stranke vPoleti 1928 je poslanec Srbske radikalne stranke v
parlamentu streljal na predstavnike Hrvaške kmečkeparlamentu streljal na predstavnike Hrvaške kmečke
stranke (HSS) in ubil prvaka Stjepana Radiča. stranke (HSS) in ubil prvaka Stjepana Radiča. 

Dogodek je izkoristil kralj Aleksander, ki je razpustilDogodek je izkoristil kralj Aleksander, ki je razpustil
parlament in preklical ustavo.parlament in preklical ustavo.



Obdobju parlamentarne demokracije je slediloObdobju parlamentarne demokracije je sledilo
obdobje diktature kraljaobdobje diktature kralja  AleksandraAleksandra. . 



Po uvedbi diktature je SLS leta 1931 izstopila iz vlade inPo uvedbi diktature je SLS leta 1931 izstopila iz vlade in
kljub prepovedi delovanja javno nastopila proti vladikljub prepovedi delovanja javno nastopila proti vladi
v Beogradu in liberalcem v Sloveniji, ki so centralizemv Beogradu in liberalcem v Sloveniji, ki so centralizem
podpirali.podpirali.

Decembra 1932 je SLS objavila svoj narodno političniDecembra 1932 je SLS objavila svoj narodno politični
program.program.



Nova upravna ureditev državeNova upravna ureditev države



Leta 1934 je bil kralj Aleksander I. ubit v Marseillesu.Leta 1934 je bil kralj Aleksander I. ubit v Marseillesu.
Nasledil ga je sin Peter II., ki pa je bil mladoleten, zatoNasledil ga je sin Peter II., ki pa je bil mladoleten, zato
je oblast prevzelo kralevo namestništvo pod vodstvomje oblast prevzelo kralevo namestništvo pod vodstvom
Pavla Karađorđevića.  Pavla Karađorđevića.  

Obdobje kraljevega namestništvaObdobje kraljevega namestništva

Diktatura je omiljena, ponovno je dovoljeno delovanjeDiktatura je omiljena, ponovno je dovoljeno delovanje
meščanskih strank.meščanskih strank.

Slovenci pod vodstvom SLS in Antona Korošca dosežejoSlovenci pod vodstvom SLS in Antona Korošca dosežejo
visoko stopnjo avtonomije v Dravski banovini.visoko stopnjo avtonomije v Dravski banovini.

Popolno avtonomijo pa s sporazumom "Cvetkovič -Popolno avtonomijo pa s sporazumom "Cvetkovič -
Maček" dosežejo Hrvati. Maček" dosežejo Hrvati. 


