
Pozdravljene učenke in učenci!

V preteklem tednu smo časovni stroj prestavili na letnico 1000, ko so Evropo zajel nov val 

preseljevanja ljudstev in so se zgodile POMEMBNE spremembe.

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Spomni se: 
• Kako imenujemo to obdobje, ki se začne z letnico 1000?
• Kdo se je preseljeval v tem času?
• Kaj je bilo značilno za to obdobje?
• Katere pomembne države so obstajale v Evropi okoli leta 1000?

Zagotovo pa te zanima, kaj se je dogajalo na slovenskem prostoru v tem času.

Naslov teme: SLOVENSKI PROSTOR V OKVIRU SVETEGA RIMSKEGA CESARSTVA (zapis v zvezek)

VIKINGI

NESVOBODNI 
KMETJE

...

KRALJEVINA 
ANGLIJA

• V 10. stol. je bilo današnje slovensko ozemlje del Rimsko-nemškega cesarstva.
• Plemiške družine, ki so dobile posesti na tem prostoru, so prihajale iz ozemlja današnje Nemčije (Traungauci, Andeški, 

Babenberžani, Celjski grofje,...)
• Zemljo so dobile tudi škofije npr. salzburška, freisinška, …
• Plemiči so svoje posesti širili z vojnami, porokami, nakupi in dedovanjem.



Izziv: 
Preberi besedilo v SDZ/ str. 162 in 163.
Podčrtaj ključne besede. 
Zapiši oz. pojasni:
KAJ JE BILA DEŽELA?
KATERE PRISTOJNOSTI JE IMEL DEŽELNI KNEZ?
KAKŠNO VLOGO SO IMELI DEŽELNI STANOVI?

• V 12. stol. so posesti visokih plemičev postale avtonomne „države v državi“ in jih imenujemo dežele. Deželo je vodil 
deželni knez.

• Na današnjem slovenskem ozemlju so se v 11. stol. začele oblikovati slovenske (zgodovinske) dežele.

Poglej zemljevid v SDZ/ str. 163 (vir 3) in jih zapiši. Zapiši tudi njihova središča.

• Največ posesti je imela plemiška družina Habsburžanov in sicer:
 od 13. stol. Avstrijo, Štajersko, Kranjsko (postale so središče Habsburškega gospostva v 

Podonavju in vzhodnih Alpah)
 Koroško
 Od leta 1500 Goriško.
• Za omenjene posesti se je uveljavil naziv habsburška dedna posest.

V kateri dedni 
deželi so živeli tvoji 

predniki?



Izziv: 
Še enkrat poglej zemljevid vir 3 v SDZ in zapiši kateri deli slovenskega ozemlja so pripadali 
Beneški republiki in kateri Ogrski. (naloga 7 v SDZ/ str. 163)

• Naraščajočo moč Habsburžanov so na današnjem slovenskem 
ozemlju v 14. in 15. stol. ogrožali Celjski grofje.

• Družina je znala izkoristiti sorodstvene povezave, poroke in državne 
razmere za svoj vzpon.

• Svoj vzpon so začeli v 12. stol.

Izziv: 
Družina je imela zelo bogato in zanimivo zgodovino. Pravijo, da tudi Slovenci imamo svojo 
Julijo in Romea. 
Ob pomoči spleta razišči Celjske grofe. Verjamem, da te bo njihova zgodovina pritegnila.
Oblikuj miselni vzorec, kateri naj vsebuje:
• čas njihovega vzpona
• njihovo središče
• pomembne člane družine (ne pozabi na ženske članice rodbine)
• zanimivosti
• izumrtje družine
• …



Do naslednjega „srečanja“ v šoli vam želim veliko ustvarjalnosti in bodite radovedni.

učiteljica Urška


