
SLOVENSKE DEŽELE V OKVIRU SOSEDNJIH DRŽAV 

Danes bomo izvedeli, kako je prišlo do propada Karantanije in kaj se je dogajalo za tem. 

Najprej si samo preberi mojo razlago in razlago v učbeniku na straneh 90 in 91, nato pa 

naredi zapis v zvezek.  

 

Karantanija je okoli leta 820 dokončno izgubila 

samostojnost in bila vključena v veliko 

frankovsko državo. 

 

Franki so v Karantaniji širili tudi nemški jezik. 

Slovenski jezik se je ohranil predvsem med 

kmečkim prebivalstvom. 

 

Ko je frankovska država razpadla, je prišlo 

ozemlje Karantanije v okvir nemškega 

cesarstva. 

 

V času, ko je velik del današnje Slovenije spadal pod nemško državo, je bilo njeno ozemlje 

razdeljeno na DEŽELE. 

 

Imenovale so se KOROŠKA, KRANJSKA, ŠTAJERSKA, 

GORIŠKA in ISTRA. 

Osrednja slovenska dežela je bila Kranjska z glavnim 

mestom LJUBLJANA. Obsegala je Gorenjsko, 

Dolenjsko in Notranjsko. 

Vsaka dežela je imela svoj GRB (grbe si poglej v 

učbeniku str. 90). 

Se še spomniš, ko smo se o grbih pogovarjali pri 

glasbi. Če si pozabil naj ti povem, da je grb v evropski 

tradiciji simbolna podoba, ki predstavlja določeno 

osebo in jo ta oseba uporablja na različne načine. 

Grb je lahko tudi simbol mesta, organizacije, društva ali države. 

Grb se je rodil v času viteškega srednjega veka iz povsem praktičnih razlogov – potrebno 

je bilo namreč prepoznati bojevnike, katerih obraze so zakrivali zaprti šlemi. Prav tako je bilo 

pomembno prepoznavanje na samem bojišču; pripadniki posamezne strani so se 

prepoznali na osnovi barv, v vojnem trušču je bilo to edino zanesljivo in hitro sredstvo za 

prepoznavanje. 



Vzhodni del slovenskega ozemlja – PREKMURJE – je dolgo časa spadal pod Madžare. 

 

 

Naša obalna mesta – KOPER, IZOLA in PIRAN – in območja ob 

obali so morala okoli leta 1280 priznati oblast BENEŠKE 

REPUBLIKE. 

 To  je bila država v današnji severni Italiji s središčem v 

Benetkah. Obogatela je s pomorsko trgovino. Beneška 

republika je vladala delu slovenskega ozemlja kar 500 let. 

 

              Zemljevid beneške republike, ki je obstajala od 697 – 1797. 

 

Še ideja za izlet, ko se bo vse umirilo. 

V Piranu še danes stoji palača Benečanka: 

  

Benečanka je ljudski naziv za rdečo hišo, ki stoji na robu Tartinijevega trga v Piranu. 

Predstavlja najlepši primerek beneško-gotske arhitekture v Piranu in je najstarejša ohranjena 

hiša na Tartinijevem trgu. 

 

 

 

 

Zapiski so narejeni s pomočjo učbenika Družba in jaz za 5. razred osnovne šole in spletne učilnice Arnes.   



Zapis v zvezek:  

SLOVENSKE DEŽELE V OKVIRU SOSEDNJIH DRŽAV 

 

Karantanija okoli leta 820 izgubi samostojnost, vključena je v veliko frankovsko državo. Ko 

je frankovska država razpadla, je prišlo ozemlje Karantanije v okvir nemškega cesarstva. 

 

 

 

 

Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno na dežele: 

 Koroška, 

 Kranjska, 

 Štajerska, 

 Goriška in 

 Istra. 

Osrednja slovenska dežela je bila Kranjska z glavnim mestom Ljubljana. Manjša enota je 

bil Trst z zaledjem. 

 

Obalni del slovenskega ozemlja pa pod oblast Beneške republike. Predvsem Koper, Izola 

in Piran. Beneška republika je bila država v današnji severni Italiji s središčem v Benetkah. 

Vzhodni del slovenskega ozemlja (Prekmurje) je dolgo časa spadalo pod Ogrsko. 
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