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1. OKOLIŠČINE
Ob nastopu 1. svetovne vojne je Italija
razglasila nevtralnost.
Začela je pogajanja z Antanto.
V zameno za vstop v vojno je Italija hotela
pridobiti kar največ ozemlja (Južno
Tirolsko in Istro).
Italija je vstopila v vojno spomladi 1915,
po podpisu tajnega Londonskega
sporazuma.

S porazom in razpadom Avstro-Ogrske (novembra 1918) je Italija v imenu antante
zasedla obljubljeno ozemlje in celo več.
Zasedla je severno Dalmacijo in dalmatinske otoke ter Primorsko do Postojne in
želela priti celo do Ljubljane, a so ji slovenski in srbski prostovoljci to preprečili.

Italija je zasegla tudi plovila
avstro-ogrske mornarice

Ozemlje, ki ga je zasedla Italija, si je
lastila Država SHS (Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov).
Država SHS ni bila mednarodno
priznana, ni imela lastne vojske,
lastne valute, bila je v vojni na
strani poraženk ter ni imela
urejenih državnih meja

Obseg Države SHS

Pariška mirovna konferenca 1919
ZDA (predsednik Wilson) so zagovarjale načelo
samoodločbe, vendar se Italija s tem ni strinjala in je
zahtevala obljubljeno ozemlje
V delegaciji Kraljevine SHS so bili tudi Slovenci.

• Na pariški mirovni
konferenci niso dosegli
dogovora, ker sta bili obe
prizadeti državi v taboru
zmagovalk.
• Predlagajo, da Kraljevina
SHS in Italija vprašanje
meja uredita dvostransko.

»Veliki štirje« na pariški mirovni konferenci

Slovenska sekcija pri jugoslovanski delegaciji na pariški mirovni konferenci

Pesnik in nacionalist Gabriele d‘Annunzio je
12. septembra 1919 z iredentisti nasilno
osvojil Reko (pod protektoratom antante).
Ustanovil je» Italijansko regentstvo
Kvarnerja«, ki pa ni zaživelo, vendar je
mednarodna konferenca dodelila Reki status
svobodnega mesta.

D'annunzio v Reki (1920)
https://www.youtube.com/w
atch?v=XoZcRJM15uA

Reka leta 1922

2. RAPALSKA MEJA
Tridnevna konferenca novembra 1920 v Rapallu

Italija se je obnašala naduto kot
velesila s podporo Antante.
Zunanje politični položaj Kraljevine
SHS je bil slab, saj je imela kar s
šestimi sosedami mejne spore. Na
Koroškem je izgubila plebiscit, na
kraljevino sta pritiskali še Anglija in
Francija, podpisnici Londonskega
sporazuma. Zaradi navedenih
razmer je tako pristala na pogoje
Italije.

Podpis Rapalske pogodbe, 12. 11. 2020

• Pogodba je bila podpisana med Kraljevino SHS
in Kraljevino Italijo v zameno, da Italija prizna
Kraljevino SHS.
• Kraljevino SHS so zastopali predsednik vlade
Milenko Vesnić, zunanji minister Ante Trumbić
ter minister za finance Kosta Stojanović.
• Italija je dobila tretjino slovenskega ozemlja,
Istro in Dalmacijo.

• V Italiji je ostalo 300 000 Slovencev.

Določena razmejitvena črta
• po vrhovih: Peč – Jalovec – Triglav – Možic Porezen – Blegoš - Črni vrh nad Cerknim –
Bevki – Hotederšica – Planina - Javornik Biška gora – Griž – Snežnik – Kastav vzhodno od Matulj - Reka
• otoki: Srakane, Unije, Cres, Lošinj, Lastovo,
Palagruža
• mesto Zadar

• Mesto Reka je imelo status samostojne države.
• 1924 z Rimskim sporazumom je bila Reka dodeljena Italiji.
• Okolica Reke s Sušakom je po Rimskem sporazumu pripadla Kraljevini SHS

100 let rapalske pogodbe: "Potolkli so nas, a ne v poštenem boju"
https://www.rtvslo.si/1920/100-let-rapalske-pogodbe-potolkli-so-nas-a-ne-v-postenem-boju/542001

3. PO PODPISU POGODBE
• Kraljevini Italija in Jugoslavija sta podpisovali sporazume o prijateljstvu in
sodelovanju.
• Z njimi je bila zaščitena le italijanska manjšina na Hrvaškem.
• Slovenci na Goriškem, delu Notranjske, v Trstu, Istri so občutili raznarodovalni
pritisk fašizma.

4. FAŠIZEM
Zakaj nastane fašizem?
Italija doživi veliko razočaranje. Ni obljubljenega
ozemlja, pojavi se gospodarska kriza, vrstijo
se delavske stavke in nemiri, premožnejši so se
bali izbruha socialistične revolucije.
Leta 1919 ustanovijo fašistično stranko, ki je
ljudem obljubljala mir v državi. Rasla je
priljubljenost Mussolinija, ki je kmalu državo
vodil kot diktator (voditelj, ki ima popolno
oblast v državi).

Dediščina fašizma
https://www.youtube.com/watch?v=pHJ
yu8UEdHA

• zemlje s slovenskimi prebivalci v Italiji so
imenovali Julijska Krajina
• v Julijski krajini je bila slovenščina prepovedana
v uradih in šolah
• poitalijančena so bila krajevna imena, osebna
imena in priimki
• slovenščina le v cerkvah do leta 1929
• številni napadi na slovenska in hrvaška društva
in organizacije
• požig Narodnega doma v Trstu
• množično izseljevanje Slovencev v Kraljevino
Jugoslavijo in tujino
•

Požig narodnega doma v Trstu

ustanovljena je bila organizacija TIGR
začetnice izgubljenega ozemlja :
T – Trst, I – Istra, G – Gorica, R – Reka

Spomenik tigrovcem
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