
Kako se spremeni položaj AVNOJ-a s sporazumomm TITO-Kako se spremeni položaj AVNOJ-a s sporazumomm TITO-
ŠUBAŠIĆ? ŠUBAŠIĆ? 

Zakaj so si za sprejetje sporazuma prizadevali predvsemZakaj so si za sprejetje sporazuma prizadevali predvsem
zahodnio zavezniki z Churchillom na čelu?zahodnio zavezniki z Churchillom na čelu?

Zakaj so bili zahodni zavezniki s tem sporazumom zadovoljni?Zakaj so bili zahodni zavezniki s tem sporazumom zadovoljni?

Preveri svoje odgovore pri nalogah 6 in 7 na starni 150 in tvoj povzetek na sosednji strani.



KONEC VOJNE NA SLOVENSKEM - Kaj je konecKONEC VOJNE NA SLOVENSKEM - Kaj je konec
vojne pomenil Slovencem    Učb str. 152-154,vojne pomenil Slovencem    Učb str. 152-154,
preglej gradivo in odgovori na vprašanjapreglej gradivo in odgovori na vprašanja

Ob koncu vojne je vojaško-strateška vloga slovenskegaOb koncu vojne je vojaško-strateška vloga slovenskega
ozemlja postajala za Nemce zelo pomembna. ozemlja postajala za Nemce zelo pomembna. 

V drugi polovici leta 1944 so bile ključni cilj partizanskihV drugi polovici leta 1944 so bile ključni cilj partizanskih
napadov prometne zveze, zlasti proti Jadranu.napadov prometne zveze, zlasti proti Jadranu.



Zaključni boji in osvoboditev slovenskega narodnostnegaZaključni boji in osvoboditev slovenskega narodnostnega
ozemljaozemlja

Jeseni 1944 je bil osvobojenJeseni 1944 je bil osvobojen
Beograd. Cilj JugoslovanskeBeograd. Cilj Jugoslovanske
armade, katere del so postaliarmade, katere del so postali
tudi slovenski partizani je biltudi slovenski partizani je bil
osvoboditev celotnega ozemljaosvoboditev celotnega ozemlja
Jugoslavije in doseči skrajneJugoslavije in doseči skrajne
zahodne in severne, slovenske,zahodne in severne, slovenske,
narodnostne meje.   narodnostne meje.   



1. maja 1945 parizanske1. maja 1945 parizanske
enote osvobodijo TRSTenote osvobodijo TRST

Nekaj dni kasneje je osvobojenaNekaj dni kasneje je osvobojena
KoroškaKoroška

9. maja zjutraj so v Ljubljano vkorakale9. maja zjutraj so v Ljubljano vkorakale
prve partizanske četeprve partizanske čete

Kateri cilj SLOVENSKEGA NARODA je bil z osvoboditvijoKateri cilj SLOVENSKEGA NARODA je bil z osvoboditvijo
celotnega narodnostnega ozemlja, res za kratek čas, dosežen?  celotnega narodnostnega ozemlja, res za kratek čas, dosežen?  



Meščanski politični tabor ob koncu vojneMeščanski politični tabor ob koncu vojne

Vodstvi nekdanjih osrednjih političnih strank sta decembraVodstvi nekdanjih osrednjih političnih strank sta decembra
1944 ustanovili Narodni odbor, ki naj bi prevzel vodenje1944 ustanovili Narodni odbor, ki naj bi prevzel vodenje
slovenskega naroda.slovenskega naroda.

Načrt je temeljil na upanju, da bodo slovenska območja po vojniNačrt je temeljil na upanju, da bodo slovenska območja po vojni
zasedli zahodni zavezniki in predvojne stranke priznali kot edinezasedli zahodni zavezniki in predvojne stranke priznali kot edine
legitimne zastopnike slovenskega naroda.legitimne zastopnike slovenskega naroda.

3. maja 1945 so razglasili Narodno državo Slovenijo, kot del3. maja 1945 so razglasili Narodno državo Slovenijo, kot del
demokratične federativne Jugoslavije, imenovali njeno vlado indemokratične federativne Jugoslavije, imenovali njeno vlado in
preimenovali domobrance v slovensko narodno vojsko.  preimenovali domobrance v slovensko narodno vojsko.  



Ko so Nemci 5. maja 1945 v Ljubljani predali oblastKo so Nemci 5. maja 1945 v Ljubljani predali oblast
Narodnemu odboru so se njegovi člani, Rupnik, škof Rožman inNarodnemu odboru so se njegovi člani, Rupnik, škof Rožman in
najvidnejši slovenski politiki že pripravljali na beg protinajvidnejši slovenski politiki že pripravljali na beg proti
Avstriji. Avstriji. 

Istega dne je bila v Ajdovščini razglašena slovenska partizanskaIstega dne je bila v Ajdovščini razglašena slovenska partizanska
vlada, ki ji je načeloval Boris Kidrič.vlada, ki ji je načeloval Boris Kidrič.



DOKONČNA KAPITULACIJA NEMŠKE VOJSKE NA SLOVENSKIHDOKONČNA KAPITULACIJA NEMŠKE VOJSKE NA SLOVENSKIH
TLEHTLEH

Druga svetovna vojna se je na Slovenskem končala 15. 5. 1945!Druga svetovna vojna se je na Slovenskem končala 15. 5. 1945!
Takrat je kapitulirala nemška vojska, ki j še bila na slovenskemTakrat je kapitulirala nemška vojska, ki j še bila na slovenskem
ozemlju.  ozemlju.  Vojne v Evropi je bilo konecVojne v Evropi je bilo konec..

KAPITULACIJA NEMČIJE JE ZAČELA VELJATI 9. 5. 1945?KAPITULACIJA NEMČIJE JE ZAČELA VELJATI 9. 5. 1945?

Nemške in kolaborantske enote (četniki, ustaši,domobranci,Nemške in kolaborantske enote (četniki, ustaši,domobranci,
vlasovci) se niso hotele predati Jugoslovanski armadi in so sevlasovci) se niso hotele predati Jugoslovanski armadi in so se
umikale proti Avstriji, da bi se predale zahodnim zaveznikom?umikale proti Avstriji, da bi se predale zahodnim zaveznikom?

POSTAVLJA SE VPRAŠANJE ZAKAJ?POSTAVLJA SE VPRAŠANJE ZAKAJ?



KDO SE NI VESELIL ZMAGE PARTIZANOV?KDO SE NI VESELIL ZMAGE PARTIZANOV?

Preberi besedilo v učbeniku na straniPreberi besedilo v učbeniku na strani
153-154.153-154.


