
-zakaj nastajajo mesta na SLO v 15.st, kje in kdo jih ustanavljal
nastajajo zaradi obrambe pred turki 

-zakaj nastajajo mesta in kaj je omogočilo njihov nastanek in kdo jih je ustanavljal
da bi oboigateli so mesta ustanavljali mestni gospodje (grofi, škofi, fevdalci, knezi, kralji), 
zaradi presežkov so se nekateri odločili za obrt in trgovino.

-prva mesta
11.-12. Stol.
-italjanski obali zaradi obnovljene trgovine z Vzhodom
-ob Renu in Donavi
-ob Baltiškem in S. morju
-nizozemska mesta
-mesta čez alpske prelaze (posredovanje blaga Europi)

-kaj se je spremenilo z nastankom trgovine
začelo se je blagovno-denarno gospodarstvo
………………………………………………………………………….

-kaj pomeni naziv Državni knezi za Celjske grofe; kdaj, kako
konča se vazalstvo do Habsburžanom (1436-Sigmund Luksemburški)

-kaksen naslov podeli Ludvik Bavarski
………………………………………………………………………….

-opisi konec vazalnosti Celjskih grofov
leta 1436 jim je Sigmund Luksemburški podelil naziv državni knezi in s tem se konča 
njihova vazalnost

-kaj pomeni biti vazal
biti podrejen nekomu

-dinastični teritorij ; kaj je
meje pokrajine se ujemajo s posestvom dinastije (nastajajo zaradi utrditve moči in oblasti na
SLO

-katera dinastija je bila na Štajerskem
sprva je bila v lasti Eppensteinov, dedujejo jo Trangauci iz Steira ki povecajo obseg, 
povzdignejo jo v vojvodinjo potem pa zavladajo Babenberžani leta 1208.

-posledice mongolskih osvajanj
spremeni se sestava in etnicna podoba azije
stare civilizacije propadejo
zdruzijo azijski prostor v okviru ene drzave
obnovita se svilna in disavska cesta
postavljeni so temelji turske drzave

-obseg mongolske države
cela azija razen japonske
Z.:Crno morje, Tihi Ocean
S.:Baltisko morje
J.:Perzijski zaliv

-cerkev v zazvitem fevdalizmu 
v 14.st. zaradi sicilije ki so jo izgubili francozi, Papež zahteva da se posvetna oblast podredi 
cerkveni -“poglej v zvezek” (avignonsko suzenjstvo, Z Shizma)

-KOLOMAN

-katera oblika zemelj. Gospodstva prevladuje v SLO
HUBE-kmetije 

-kaksno vlogo je imela srbska pravoslavna cerkev

-nauk bosanskih heretikov
dualisticno verovanje v dobro in zlo, zavracajo krscanske simbole in zakramente

-bogomilsko gibanje
nastali v bulgariji v bosni v 12.st.; uporabljali so jih za povod v krizarske vojne

-kdo je podpiral bogomile
podpirala jih je bosanska cerkev

-zakaj imajo mesta obzidja
zaradi obrambe pred sovrazniki

-slovenske drzave od 11-15 stol



………………………………………………………………
-fevdalizem v Bosni

-plemstvo -vermoži         (višji, dajejo zemljo vlasteličičom)
     -vlasteličiči     (so vazali vermožev) ZEMLJA - BAŠTINA

-podložniki -živinorejci
-kmetovalci

-fevdalizem v Srbiji
-plemstvo  -vlastela (bogati) baština je zemlja-baštniki-dedovalci

 -vlasteličiči (revni) pronija je zemlja ->uživalci->pronijarci
-podložniki -meropsi (kmetovalci) tlaka + dajatve

-vlahi
-sokalniki
-vaški popi (duhovniki)

-hrvaske dežele od 12-15 stol
Hrvaska pride pod Obrsko oblast.Dana jim je autonomija - pravica do bana.
-poglej v zvezek…

-srbija od 12-15 stol.
-poglej v zvezek…

-bosna v 13 stol
-poglej v zvezek…

-razlika med cerkvami na hrvaskem, v bosni in v srbiji
……………………………………………………………………………

-fevdalna razdrobljenost v nemčiji
centralisticna oblast zaradi fevdalne razdrobljenosti vse do 17.st. 
-investiturni boj ki zmanjsa ugled nemskega cesarstva
-medvladje -INTERREGNUM (zakljuci se 1273 s prihodom Rudolfa Hasburškega.)

spor med STAUFI IN WELFI se zacne v nemciji in se prenese v italijo. Na pritisk papeza je 
Leta 1273 so imenovali Rudolfa H. za rimsko-nemskega KRALJA

-centralizacija monarhij v evropi
-osamosvojitev mest
-najemniska vojska
-uradniski aparat (piše kraljeve zakone,pravo)

-Kolonizacija
razlogi so:
-poraste st. preb. (nova mesta)
-pomanjkuje obdelovalnih povrsin
-krcenje gozdov, izsusevanje mocvirij

-slovenska :na SLO potekajo notranje in zunanje kolonizacije, spremlja jo germanizacija, 
prinesejo gospodarski napredek, dobili smo tri letno kolobarjenje, hrano, kulturo.
Zaradi prevelikega germaniziranja so nastali posebni jezikovni tokovi npr. KOCEVARJI
-kolonizacija je bila razdeljena na tri faze:

1.zacne se v 1/2 9st. ko so franki porazili obre.To je kolonizacija agrarnega prebivalstva, 
podrocje Velike krajine, spodnje podonavje, alpe in jedro slo naselitvenega prostora.
Konca se v 10.st. ko madzari ogrozajo nemsko kolonizacijo.

2.zacne se 2/2 10st. in traja do 13.st..glavni so fevdalci,skofje. Na podrocje zgornje štajerske
in koroše. Prihod na nase ozemlje povzroci dva jezikovna toka.

3.zacne se v 13.st. in se konca v 14.st nizinski deli so prenaseljeni. Zacne se naseljevati 
hribovskih delov. Nastajajo samotne kmetije oz. ROVTE  imenujemo rovtarska ali visinka 
kolonizacija.

-posledice kolonizacije
-sprememba narodnostne meje S,V,Z meja se spremeni
-zacenja se proces germanizacije in slovenizacije
-gospodarski napredek
-konec naturalnega gospodarstva in zacne se blagovno-denarno gosp.



-mestne pravice
-pravica do obrambnega zidu
-obrambne vojske
-trznega miru
-tedenski ali letnih sejmov
-gospodarske pravice
-pravica do sodnika

-mongolski kanati
veliki kanat - oblast kana najmocnejsa
perzijski kanat
kanat zlate horde
džagataj

-kdaj je dosegla mongolska drzava vrhunec in kdaj razpade
vrhunec leta 1206 ko se zdruzijo mongolska plemena pod džingiskanom,katerim glavni cilj 
je bil osvajanje
razmere se spremenijo 1259 ko umre kan OGATAJ in drzava razpade na kanate

-razlika med fevdalno ureditviji slavonije, hrvaske in dalmacije
………………………………………………………………………

-zakaj je bila cerkev v srednjeveski srbski drzavi mocna opora oblasti v bosni pa ne
………………………………………………………………………

-v cem je razlika med bosanskimi heretiki ter katolisko in pravoslavno cerkvijo
v tem da bogomili niso verjeli v boga samo v dobro in zlo , pravoslavna katoliska cerkev pa 
v boga


