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ODMEV FRANCOSKE REVOLUCIJE V SLOVENSKIH DEŽELAH  

'ILIRSKE PROVINCE' 

(U/79-80) 

1. Kdo se je navduševal nad francosko revolucijo? 

Tri skupine prebivalcev slovenskih dežel sta bili francoski revoluciji naklonjeni: 

•  _______________, ker ___________________________________________,  

• ________________, ker __________________________________________, 

• ________________, ker __________________________________________. 

___________, __________, ____________ so ideje francoske revolucije zavračali, ker ________________. 

2. Zakaj so bile Ilirske province pomembne v slovenski zgodovini? 

• Napoleon zavzel del avstrijskega ozemlja: 

____________________________________________ 

• od _______ do _______ 

• glavno mesto: _______________________________ 

• prebivalci: __________________________________ 

• 2 vzroka za ustanovitev: 

–  gospodarski : ______________________________ 

–  vojaški: ___________________________________ 

• prebivalci so se seznanili s 

___________________________________________. 

2. 1 Uvedene spremembe:    

o zmanjšana ____________________ 

o enakost pred __________________ 

o odprava ______________ in uvedba ________________ 

o sodobna uradniška _______________ (matične knjige) 

o odprava sodne oblasti fevdalcev nad __________ 

o Cerkvi odvzet nadzor nad _____________ 

o enotna 4-razredna OŠ, 1811 ustanovitev univerze 

o učni jezik na OŠ in nižjih gimnazijah ____________! 

o novi zakoni v _______________  
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o gospodarska kriza zaradi _________________ 

o novi davki za __________________ 

o zmanjševanje vloge _____________ 

 

3. Pomen za slovenske dežele in Slovence 

• učni jezik v šolah ___________________ 

• združitev slovenskih dežel  

• krepitev slovenske narodne zavesti 

 

Po koncu Ilirskih provinc 18____ Slovenci spet pod oblastjo 

_______________ ; učni jezik ____________ . 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj prikazuje panjska končnica? Kako si to razlagaš? Pomisli na davke ter si pomagaj s slabšalnim 

poimenovanjem davkov (fronki).  

 

 

 

Davki, ki so jih plačevali kmetje v času Ilirskih provinc: 

Zemljarina: davek na zemljo. 

Glavarina ali osebni davek: davek glede na dohodke obdavčenca. 

Na novo vpeljana: 

•  patentni ali obrtni davek: plačeval vsak, ki je želel voditi obrt ali trgovino (izvzeti obrtni 

dninarji, prodajalci živil na ulicah in trgih, umetniki, notarji, uradniki, zdravniki in babice). 

•  hišni davek: vsak moral plačati tolikokrat po 2 franka, kolikor je imel peči v hiši.  

Kasneje so uvedli tudi davek na okna in vrata, ki so bila vzidana  v zunanjih zidovih hiše. 

-  

Valentin Vodnik 
napisal več 

učbenikov, slovnico 
slovenskega jezika, 
priročnike, izdajal 

prvi slovenski časopis 
... 


