
KAKO SO SLOVENCI VODILI 
GOSPODARSTVO MED OBEMA 

VOJNAMA



Primerjaj značilnosti gospodarske razvitosti posameznih 
predelov Kraljevine Jugoslavije.



Ugotovi, katera gospodarska dejavnost prevladuje v Dravski banovini. Poizkusi to 
razmestitev industrije, ki jo kaže zemljevid tudi smiselno razložiti.

Sklepaj o gospodarski razvitosti in zaposlitveni sestavi prebivalstva 
Bele krajine. 





„Slovenija se je 1. decembra 
1918 v enem dnevu prelevila 

iz gospodarsko zaostale v 
gospodarsko najrazvitejšo 

pokrajino.“

Kraljevina SHS je bila 
gospodarsko zelo 
neenakomerno 

razvita.

Najrazvitejše so bile 
dežele, ki so bile do 

1918 pod avstro-
ogrsko oblastjo.

Najmanj razviti so 
bili južni deli države.

Več kot polovica 
prebivalstva se je 

preživljala s 
kmetijstvom.



1. KMETIJSTVO



Majhnost kmetij

Razdrobljenost 
zemlje

Slaba tehnična 
opremljenost

Slaba rodovitnost 
zemlje

Zadolževanje

1929  velika 
gospodarska kriza

Kmetje so zapuščali kmetije, 
iskali delo v mestih ter se

izseljevali v tujino.

Konec 30. let se je 
položaj nekoliko 

izboljšal Pomoč države
Pomoč pospeševalne službe, 
boljša semena, nove živinske 

pasme … več pridelka…



2. SLOVENSKA INDUSTRIJA –
NAJBOLJ RAZVITA V JUGOSLAVIJI





Zgrajenih veliko modernih 
industrijskih obratov.

Pridobitev novih trgov je 
pospešila gradnjo in 

modernizacijo industrije.

Največji razmah: lesna, kovinska 
in tekstilna industrija.

Napredovalo je rudarstvo.

Gradili so daljnovode, ceste, 
železnice.

Velika ovira hitrejšega razvoja je 
bilo pomanjkanje kapitala; večina 

podjetij in bank v lasti tujcev.



TRGOVINA – dobro razvita

NA PODEŽELJU – manjše trgovine z 
mešanim blagom

V MESTIH – specializirane trgovine s 
pestro in kakovostno ponudbo

1929 svetovna gospodarska kriza 
– je močno prizadela slovensko 
trgovino: 1931 – 1937  propadla 

tretjina trgovin



3. Zdravilišča in mala letovišča

TURIZEM – je dobival večji 
pomen

PROMOCIJA turističnih krajev

GOSTJE – več kot polovica 
tujcev

Najbolj obiskani turistični kraji:  
zdravilišča in alpski kraji

V Sloveniji več kot 70 
turističnih krajevBled

http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&id=748


PONOVIMO

1. Kaj je bilo značilno za gospodarsko razvitost v 
Sloveniji in Jugoslaviji?

2. Kaj je Sloveniji omogočalo hitrejši gospodarski 
razvoj v primerjavi s preostalimi deli države?

3. Katere so bile najpomembnejše gospodarske 
panoge v Sloveniji?

PREMISLI

1. Primerjaj gospodarsko vlogo Slovenije v Avstro-
Ogrski in Jugoslaviji.


