
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVLJANSKA VOJNA, U 107-109 

     Med meščanskim in komunističnim taborom 

     je prihajalo do nasprotij zaradi različnih idej  

     in pogledov.  

     Okupacija je nasprotje še poglobila. 

    Komunisti so se odločili za oborožen odpor, 

    meščanski tabor pa za lojalnost do okupatorja. 

    VOS – Varnostna obveščevalna služba je 

    izvajala odlok vodstva osvobodilnega  

    gibanja, da se kaznuje vse izdajalce. 

    Nasprotja med taboroma so prerasla v spopad med Slovenci – državljanska vojna.  

   Ob kapitulaciji Italije so partizani napadli pripadnike vaških straž in četnike in jih premagali. 

  VAŠKE STRAŽE: 

 

  ČETNIŠKO GIBANJE: 

 

  DOMOBRANCI: 

 

 

APRILSKA VOJNA, U 101-102 
 

Jugoslavija se je že pred pristopom k 

trojnemu paktu gospodarsko in politično 

povezala z Nemčijo in Italijo. 

Po pristopu k trojnemu paktu (marca 

1941) so jugoslovanski oficirji izvedli 

državni udar, v večjih mestih pa so proti 

podpisu izbruhnile demonstracije, a nova 

vlada ni preklicala podpisa.  

Hitler se je odločil, da si bo Jugoslavijo 

podredil z vojsko. 6. aprila 1941 je Nemčija 

napadla Jugoslavijo.  

Jugoslovanska vojska se je hitro zlomila. 

Sredi aprila je bila podpisana brezpogojna 

kapitulacija. 

BOJ ZA OSVOBODITEV IN ŽIVLJENJE MED 
VOJNO, U 103-106 

 

Pogledi na okupacijo so bili na Slovenskem 
različni. 
Predstavniki Komunistične partije 
Slovenije so s predstavniki nekaterih levo 
usmerjenih skupin ustanovili 
OSVOBODILNO FRONTO – OF. Njihov 
program je predvideval: 

- boj za osvoboditev in združitev    
slovenskega naroda,  
- obnovo Jugoslavije in  
- povojni prevzem oblasti. 

 
Meščanski politiki so v sodelovanju z vlado 
v Londonu pripravili program - londonske 
točke, v katerem so predvideli: 

- združitev Slovencev,  
- preureditev Kraljevine Jugoslavije in  
ustanovitev ilegalne odporniške 
organizacije, ki je delovala le v 
Ljubljanski pokrajini.  

 
Odpor proti okupatorju je od ustanovitve 
naprej izvajala OF. 
Iz vrst prostovoljcev so v gozdovih pričele 
nastajati partizanske enote, ki so razvile 
gverilski način bojevanja z okupatorjem. 
Njihovo število je naraščalo, še posebej pa 
se je okrepilo po kapitulaciji Italije. 
 



 KAKO SE JE RAZVIJALA NOVA OBLAST V 

SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI, U 110-111 
 

Cilj OF je bil po vojni prevzeti oblast. 

Pod vodstvom komunistov je OF že med 

vojno prevzemala oblast v svoje roke in 

se pripravljala na komunistično 

revolucijo: 

- dolomitska izjava, marca 1943, 

- Zbor odposlancev slovenskega naroda 

v Kočevju, oktobra 1943, 

- zasedanje v Črnomlju, februarja 1944, 

- slovenska vlada, 5. maja 1945. 

Novembra 1943 je potekalo drugo 

zasedanje AVNOJ-a (nekakšna skupščina 

vseh jugosl. narodov). 

Sklepi zasedanja:  U str. 111 

Na teheranski konferenci (novembra 

1943) so veliki trije priznali partizansko 

vojsko in osvobodilno gibanje v 

Jugoslaviji za zaveznika v boju proti 

Nemčiji. 

KONEC VOJNE, U 112-113 

Marca 1945 se je partizanska vojska 

preimenovala v Jugoslovansko armado. 

Ta je skupaj s slovensko partizansko 

vojsko osvobodila celotno slovensko 

narodno ozemlje (9. maja 1945 

osvobojena Ljubljana) in 15. maja 1945 

zaključila vojno v Evropi. 

Predstavniki meščanskih strank so jeseni 

1944 ustanovili Narodni odbor za 

Slovenijo, ki naj bi ob zavezniški 

osvoboditvi Slovenije prevzel oblast. 

V zadnjih dneh vojne so številni Slovenci 

zaradi strahu pred komunistično 

partizansko vojsko zapustili domove in 

skupaj s številnimi politiki predvojnega 

meščanskega tabora, nemško in 

domobransko vojsko pobegnili na 

Koroško v Avstrijo in v Italijo. 

KDO BO PREVZEL OBLAST, U 117-119 

Takoj po osvoboditvi so komunisti s 

sprejetjem številnih zakonov 

omogočili prevlado komunistične 

partije. Na vse ključne položaje v 

državi so postavili svoje ljudi. 

Novembra 1945 so bile izvedene  prve 

povojne volitve, ki pa niso bile 

demokratične.  

Zmagala je Ljudska fronta, ki je 

zastopala komuniste.  

Novoizvoljena skupščina je odpravila 

kraljevino in razglasila republiko – 

Federativna ljudska republika 

Jugoslavija (FLRJ). 

Za povojni čas so bili značilni številni 

politični procesi, s katerimi je nova 

komunistična oblast obračunala s 

svojimi nasprotniki. 

 


