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1. Izkrcanje na Siciliji

• julij 1943

• Zavezniki, ki se umikajo iz 
severne Afrike, se izkrcajo na 
Siciliji 

• prodirajo po Apeninskem 
polotoku na sever 

• kapitulacija Italije 3. 
septembra 1943

• severno Italijo okupirajo 
Nemci – vodi jo Mussolini



Pietro Badoglio – 1943 
prevzame vodenje vlade, 

podpiše kapitulacijo 8.9.1943

Nemci so rešili Mussolinija iz 
ujetništva na gori Gran Sasso.



Italijanski partizani so Mussolinija ujeli in ga 28.4.1945 ustrelili, 
truplo pa obesili na bencinski črpalki sredi Milana.



2. Invazija na Normandijo 
• Dan D

• izkrcanje zaveznikov v severni Franciji

• osvobajanje Evrope 

• 6.6.1944

• septembra 1944 osvoboditev Francije in Beneluksa

• zavezniki se usmerijo proti Nemčiji

dan d

http://www.rtvslo.si/svet/dan-ki-je-zacrtal-konec-druge-svetovne-vojne/204631




3. Kapitulacija Nemčije

• aprila 1945 zadnja velika bitka – BITKA ZA BERLIN

• Hitler naredi samomor 30.4.1945

• Berlin zasedejo sovjetske enote 2. maja 1945 (tekma za 
zasedbo z Angleži)

• kapitulacija Nemčije 9. maja 1945 - uradni konec vojne v 
Evropi

• boji trajajo še do 15. maja (zadnji boji se odvijajo na našem 
ozemlju – Poljane pri Prevaljah)



"Hitler je mrtev" - časopisni naslovi, ki so nakazovali, 
da se vojna po skoraj šestih letih bliža koncu



Izobešanje sovjetske zastave v Berlinu 2.5.1945

Jevgenij Kaldej je 
fotografijo objavil 

šele potem, ko jo je v 
Moskvi nekoliko 
priredil. Eden od 

vojakov je namreč 
nosil dve uri in eno je 

izbrisal. Bal se je 
obtožb, da herojsko 

podobo rdeče 
armade črni z dokazi 
o vojnem plenjenju.



Veselje ob koncu vojne v Evropi -
Vojni vedno sledi obdobje negotovosti in žalosti, ki je še 

težje kot sama vojna. 



"Lahko si dovolimo kratek čas veselja, a ne pozabimo
niti za trenutek napora in truda, ki je še pred nami.„

britanski premier W. Churchill 8. maja 1945 po radiu



4. Kapitulacija Japonske

• Japonci se nočejo predati 

• zato avgusta 1945 Američani odvržejo dve atomski bombi na 
Hirošimo in Nagasaki (ameriški predsednik Truman)

• kapitulacija Japonske 2. septembra 1945

• konec 2. svetovne vojne v svetu



Je bila uporaba atomskega orožja res 
edina rešitev za konec vojne? 


