
Sedmošolci pozdravljeni! 

Danes boš ponovil nekaj temeljnih pojmov, spoznal novo učno snov in naredil nekaj nalog za ponavljanje. 

Za dodatno razlago o Bizantinski državi in vzhodni-pravoslavni katoliški cerkvi si lahko pogledaš tukaj. 

Ponovi izraze: 

Rimokatoliška cerkev: ali Zahodna cerkev s središčem v Rimu, poglavar je papež  

Pravoslavna cerkev: ali vzhodna cerkev, ima več središč/ vsaka država/narod svojega, na čelu je patriarh: 

npr.: srbska, ruska, carigrajska, jeruzalemska, grška, bolgarska .. cerkev 

Patriarh: poglavar posamezne pravoslavne cerkve  

Križarske vojne: vojne rimokatoliške cerkve, vojakov križarjev proti muslimanom v Sveti deželi 

Imperij: velika svetovna država 

Džingiskan: vladar nomadskih mongolskih plemen v SV Aziji, ustvaril je imperij (učb. str. 98-99) 

 

Spoznali bomo še zadnje poglavje tega tematskega sklopa:  

Zapis prilepi/prepiši v zvezek. Pri dopolnjevanju si pomagaj z učbenikom! 

 

SLOVENSKE DEŽELE V SVETEM RIMSKEM CESARSTVU 

Učbenik str. 76-77, Atlas str. 29, 30 

ZAMETKI DEŽEL NA SLOVENSKEM 

Ime države, ki je imelo oblast nad našimi predniki: _____________________________________________. 

Zgodovinske dežele: _____________________________________________________________________. 

Prebivalci teh dežel so govorili slovenski jezik, so se prepoznavali kot _______________________________ 

in __________________________. K oblikovanju dežel so pripomogle ____________________ družine. 

SLOVENSKEMU OZEMLJU ZAVLADAJO HABSBURŽANI 

V Svetem rimskem cesarstvu je bila v 13. in _______ st. zelo vplivna dinastija ________________________. 

V 15. st. so si pridobili ____________________ krono. Obdržali so jo do leta _______________. Slovensko 

posest so obravnavali kot __________________ posest, ki se je ____________________ iz roda v rod in se 

_____________ med potomstvo. Zavladali so tudi Istri in po letu 1500 tudi __________________ deželi. 

Močan tekmec Habsburžanom so bile v Primorju _____________________. Edino mesto, ki ni prišlo pod 

beneško nadvlado je bilo  _________________.  

BOJ ZA OBLAST NAD SLOVENSKIM OZEMLJEM    

Celjski grofje  

12. st. – gospodje Žovneški 

Od leta 1308 – podrejeni Habsburžanom, vazali, ozemlje širijo s porokami  

14. st. (1341) – podedujejo ozemlje na Štajerskem in dobijo ime Celjski in plemiški 

naziv grofje 

Politika širjenja: s porokami proti V in JV Evrope → postanejo ugledna SREDNJEEVROPSKA RODBINA 

15. st. - Herman II. Celjski dvigne ugled, poveže se z Luksemburžani (ogrskimi kralji, tekmeci Habsburžanov) 

→ CELJSKI GROFJE = NAJVEČJI TEKMECI HABSBURŽANOV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEsc9BiBVto
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grofje


         

 

1436 – višek moči, podelitev naslova DRŽAVNI KNEZI (Friderik II. In Ulrik II. Celjski) 

 

 

 

15. st. – FAJDA – vojna med Celjskimi grofi in Habsburžani, uspeh grofov in priznanje naziva knezov, celjski 

grofje sklenejo POGODBO O DEDOVANJU => v primeru izumrtja celjske rodbine dedujejo Habsburžani 

posesti Celjskih, v primeru izumrtja Habsburžanov dedujejo ozemlje na Kranjskem, Štajerskem in v Istri 

Celjski grofje. 

1456 umre zadnji Celjan Ulrik II v Beogradu 

 

 
Celjski zgornji grad 

Ponavljaj tudi z učnimi listi, ki si jih dobil pri pouku! 

 

 

OSTANI ZDRAV!  Renata LH 

- enakovredni Habsburžanom 

- oblikovanje Celjske dežele 


