
NAVODILA ZA DELO
• Izobraževanje na daljavo -Šolsko leto 2019/20

• 7.razred

• Predmet: ZGO

• Učitelja: Tihomir Fabina in Metka Starešinič

• Temi:  1. Slovenske dežele v Svetem rimskem cesarstvu 2. Križarske vojne

• Potek dela: pri svojem delu uporabi šolski zvezek, učbenik, svetovni splet in

televizijo.

• V zvezek zapiši naslov SLOVENSKE DEŽELE V SVETEM RIMSKEM

CESARSTVU in kasneje KRIŽARSKE VOJNE. Preberi besedilo v učbeniku

na strani 74, 76, 77 in prepiši besedilo iz Power point predstavitve. Za

utrjevanje snovi si lahko pogledaš posnetke s Svetovnega spleta (povezave

imaš na zadnji strani ozioroma slide-u Power Point predstavitve).



SLOVENSKE DEŽELE V SVETEM 

RIMSKEM CESARSTVU





V Svetem rimskem cesarstvu je bila v 13. in 14. st. zelo vplivna 

dinastija HABSBURŽANOV. V drugi polovici 15. st. je prišla na 

oblast in ostala vse do leta 1918.

Do sredine 15.st. so Habsburžani že imeli v lasti velik del slovenskega 

ozemlja.  Oni so tudi izoblikovali dežele, kjer so živeli Slovenci: 

ŠTAJERSKA, KRANJSKA, KOROŠKA, ISTRA in GORIŠKA.





• Habsburžanom so se zoperstavile BENETKE (država), ki so si že 

do leta 1420 podredile mesta v Istri. Edino primorsko mesto, ki se je 

ubranilo beneške nadvlade in sprejelo habsburško, je bilo TRST.

• Habsburžanom so se med drugimi zoperstavili tudi CELJSKI 

GROFJE (najmočnejša slovenska plemiška družina v slovenski 

zgodovini). Na sliki desno spodaj Celjski grofje, na sliki levo spodaj 

Habsburžani (tega stavka ni potrebno prepisati).



KRIŽARSKE VOJNE (1095-1291)



KRIŽARSKE VOJNE



KRIŽARSKE VOJNE
• Sredi 11.st. so MUSLIMANI iz srednje Azije osvojili PALESTINO in 

današnji IZRAEL ter JERUZALEM s Kristusovim grobom.

• Romarske poti iz Evrope v svetega mesta so bile prekinjene. 
Muslimani so ogrožali tudi BIZANTINSKO CESARSTVO, zato je 
bizantinski cesar za pomoč zaprosil krščanske države v Evropi.



KRIŽARSKE VOJNE
• Papež je pridobil katoliške kralje in njihove viteze za VOJAŠKE-

KRIŽARSKE POHODE. Cilj KRIŽARSKIH POHODOV je bila 

OSVOBODITEV krščanskih mest na Bližnjem Vzhodu izpod 

muslimanske oblasti.

• Glavnih pohodov je bilo SEDEM. Začeli so se konec 11.st. in trajali 

so skoraj DVE STOLETJI. 



KRIŽARSKE VOJNE
• Križarske vojne so bile NEUSPEŠNE, saj so ozemlja, ki so jih 

križarji osvobodili po dveh stoletjih in nenehnih vojnah-pripadla 

nazaj muslimanom.

• Odnosi med Bizantinskim cesarstvom in in Evropo so postajali vse 

slabši, nakar so križarji na poti nazaj razkosali BIZANT. cesarstvo

na manjša kraljestva.



KRIŽARSKE VOJNE



ZANIMIVOSTI

• Za kratko ponovitev si lahko ogledate kratke posnetke s svetovnega 

spleta:

- Križarske vojne skozi sliko in čas 

(https://www.youtube.com/watch?v=DIYPqzEKnXA);

- Križarji osvojijo Jeruzalem (oglejte si posnetek od začetka pa do 

2:51) https://www.youtube.com/watch?v=dROl8jDfTNI );

- Muslimani pod vodstvom Saladina osvojijo Jeruzalem in premagajo 

križarje (https://www.youtube.com/watch?v=6ySgb8pqXzM ).

https://www.youtube.com/watch?v=DIYPqzEKnXA
https://www.youtube.com/watch?v=dROl8jDfTNI
https://www.youtube.com/watch?v=6ySgb8pqXzM

