
Pozdravljeni sedmošolci! 

Začel se je že tretji teden pouka na daljavo? Kako ste kaj? Kako vam grejo šolske stvari? Upam, da še 

vedno dobro, zdravo, ustvarjalno, športno, strpno, potrpežljivo ….                 

 

Spoznali boste novo učno snov. Zapišite/prilepite jo v zvezek. 

 

NOVE DOMOVINE ALPSKIH SLOVANOV 

Učbenik str. 72-73, Atlas str. 28, 29 

 

Slovani so se z vzhoda z Obri selili v prostor med Alpami in Jadranom. Slovani so bili v podrejenem položaju, 

zato so Obrom morali prepustiti bojni plen. Del slovenskih prednikov je prišel s severa (poglej zemljevid v 

atlasu str. 28). Naselili so se v vzhodne Alpe. Obri so ostali v Panoniji, jo nadzorovali, hkrati pa so ropali 

slovanske naselbine. 

KARANTANIJA IN KARNIOLA 

1. Alpski Slovani so se pod vodstvom frankovskega trgovca Sama leta 623 uprli Obrom. Nastala je 

Samova plemenska zveza. Po Samovi smrti  je zveza razpadla. 

2. KARANTANIJA: V drugi polovici 7. st. so slovenski predniki osnovali državo Karantanijo. Obsegala je 

ozemlje severno od Karavank. Središče države je bil Krnski grad na Gosposvetskem polju. Na gradu 

je živel knez z družino. 

3. Kako je bila urejena karantanska družba? Napiši/nariši v zvezek. 

4. KARNIOLA:  raztezala se je južno od Karavank, središče je imela v zgornjem Posavju (današnji Kranj, 

zemljevid v atlasu str. 29). Družba je bila urejena podobno kot v Karantaniji. 

IZGUBA SAMOSTOJNOSTI 

Sredi 8. st. Karantanijo ogrozijo Obri, zato knez Borut prosi za pomoč Bavarce. Obre skupaj premagajo. 

Karantanci se podredijo Bavarcem in posredno Frankom. Za umestitev karantanskega kneza so morali 

dobiti dovoljenje frankovskega vladarja. Karel Veliki je po uspešnih vojnah v Panoniji priključil 

Karantanijo in Karniolo frankovski državi. Začelo se je uvajanje frankovskega gospodarstva in družbene 

ureditve (fevdalizem!) 

LJUDEVIT POSAVSKI 

Ljudstva na vzhodu frankovske države so poskušala doseči neodvisnost od Frankov. Uprli so se pod 

vodstvom kneza Ljudevita Posavskega. Uporu se je pridružil del Karantancev in Karniolcev. Franki so upor 

zatrli in si leta 828 dokončno podredili Karantanijo, ki izgubi državnost in domače kneze. Postali so 

frankovski podložniki. 

 

Za ponovitev in morda dodatno razlago , če imaš čas in možnost, lahko pogledaš krajše filmčke o Karlu 

Velikem in fevdalizmu. Prav tako lahko gradivo o naših prednikih in naloge za ponavljanje dobiš  tukaj.  

 
DOMAČA NALOGA: v zvezek zapiši kako je potekal obred umeščanja novega kneza pri knežjem kamnu. 

Za pomoč imaš kratek opis ustoličevanja v pdf dokumentu.         

ustoličevanja 

knezov.pdf
 

https://www.youtube.com/watch?v=fD8PoZ5RWVE
https://www.youtube.com/watch?v=fD8PoZ5RWVE
https://www.youtube.com/watch?v=_fJhXKmuTK0
http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/naselitev-prednikov


Knežji kamen                                                                       Ustoličevanje na vojvodskem prestolu 

    
Cerkev na nekdanjem mestu krnskega gradu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdravo in srečno vsem!  

                Renata LH                                                      

 

 


