
 

 

ZGODOVINA 9,  

rešitve samostojnega delovnega zvezka 

 

 

 

 

                                                          



 

STRAN 8 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV  
kopalnice, telefon, kolo, avto, električne ţeleznice 
 

 

 

STRAN 8 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Mesta so postajala iz leta v leto lepša in bolj obljudena. Ceste so 
postajale širše in lepše, javne zgradbe mogočnejše, prodajalne 
razkošnejše in okusnejše. Povsod so nastajala nova gledališča, 
knjiţnice, muzeji; povsod so gradili športne dvorane in kopališča 
 

 

 

STRAN 8 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV /prvi kvadratek/ 
Velika Britanija, Francija, Nizozemska 
 
/drugi kvadratek/ 
Nemčija, Italija 
 
/tretji kvadratek/ 
Zagotovitev surovin, trg za prodajo industrijskih izdelkov, širjenje 
evropske kulture in prepričanje o lastni večvrednosti. 
 

 

 

STRAN 8 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Francija … hotela še eno kolonijo … Italija je hotela Cyrenaico, Avstrija 
je priključila Bosno .. Srbija in Bolgarija sta se dvignili proti Turčiji … 
Nemčija je ţe stegovala kremplje… 
 

 

 

STRAN 9 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Zagotavljalo surovine in nove trge za prodajo industrijskih izdelkov.  
 

 

STRAN 10 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 



REŠITEV Po smislu, npr.: 
1. Naštej najpomembnejše izume iz začetka 20. stoletja in opiši njihov 

pomen za ţivljenje ljudi v tistem času. 
2. Zakaj je Evropo na začetku 20. stoletja zajel val izseljevanja? 
3. Naštej kolonialne imperije in prednosti, ki so jim zagotavljale 

kolonije. 
 
1. Telefon, avto, tramvaj, radio … Telefon je omogočil komuniciranje, 

zaradi izuma avta so razdalje med kraji postale obvladljivejše, 
omogočil je zasebna potovanja. Radio je kot mnoţični medij poleg 
obveščanja imel tudi razvedrilno vlogo. 

2. Iz Evrope so se večinoma izseljevali v industrijska središča v ZDA, 
saj so ljudje iskali moţnosti zaposlitve in boljšega ţivljenja. 

3. Kolonialni imperiji so bili Velika Britanija, Francija, Nizozemska. 
Kolonije so jim zagotovile surovine za industrijo, poceni delovno silo 
ter pomemben trg za prodajo izdelkov. 

 

 

STRAN 11 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV /prvi kvadratek/ 
Velika Britanija, Francija, Rusija, Srbija, Romunija, Grčija od 1515, 
Kraljevina Italija 
 
/drugi kvadratek/ 
Spori zaradi ozemeljskih teţenj.  
 
/tretji kvadratek/ 
Nemčija, Avstro-Ogrska, do 1915 Kraljevina Italija 

 

STRAN 13 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda v 
Sarajevu (28. 6. 1914). 

 

STRAN 13 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV /vir 2/ 
…niti zarote, katere ţrtev je bil nadvojvoda, vodijo v Beograd. …Srbom 
bi morali postaviti vrsto zahtev, nato pa, če jih ne bi sprejeli, odločno 
ukrepati 
 
/vir 3/ 
…v Sarajevu ni šlo za zločin posameznika ampak za dobro organizirano 
zaroto; njene niti vodijo v Beograd … 
 
 

 

STRAN 13 

ŠTEVILKA 6 



NALOGE 

REŠITEV …verjetno ne bo mogoče dokazati vpletenosti srbskega vodstva, ni 
mogoče dvomiti, da njena politika, usmerjena v zdruţitev vseh juţnih 
Slovanov pod srbsko zastavo, podpira takšne zločine. 
 
 

 

 

STRAN 14 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Ključna 
beseda/besedna 

zveza 

Razlaga 

Aneksija Priključitev Bosne in Hercegovine k Avstro-
Ogrski (1908) 

Mlada Bosna Srbska nacionalistična organizacija v Bosni 
in Hercegovini, protiavstrijsko usmerjena 

Gavrilo Princip Član Mlade Bosne, izvedel atentat na 
Franca Ferdinanda 

Franc Ferdinand Avstro-ogrski prestolonaslednik 

28. junij 1914 Streljanje na Franca Ferdinanda in njegovo 
ţeno  v Sarajevu 

Atentat Napad na vodilno osebnost, po navadi iz političnih 
razlogov 

Sarajevo Glavno mesto Bosne in Hercegovine, mesto, ki ga je 
obiskal Franc Ferdinand junija 1914. 

28. julij 1914 Začetek prve svetovne vojne 
 

 

STRAN 17 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Kvadratek ob strani (Značilnosti ţivljenja v zaledju med vojno) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Pomanjkanje, lakota, brezposelnost, pojav črne borze, omejitve 
nakupov z ţivilskimi nakaznicami, nezadovoljstvo, stavke delavcev, 
pobegi iz vojske, propaganda 

 

 

STRAN 18 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV /prvi kvadratek levo zgoraj/ 
Antanta, centralne sile 
 
drugi kvadratek levo zgoraj/ 
Slabitev Osmanskega cesarstva na Balkanu, osamosvojitev Srbov, 
Grkov, Bolgarov, Romunov, Črnogorcev; Avstro-ogrska priključi BiH, 
interesno območje evropskih drţav 
 
/tretji kvadratek levo zgoraj/ 

 Ţelja po kolonijah in njihova neenakomerna razdelitev; 

 povezovanje drţav (nastanek taborov) s skupnimi interesi in cilji; 

 nacionalizem (prepričanje o večvrednosti naroda nad drugimi 
narodi ali krepitev narodne zavesti manjših narodov); 



 podpihovanje vojne. 
 
/kvadratek na sredini desno/ 
Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda 
(Sarajevo, 28. 6. 1914) 
 
/prvi kvadratek desno spodaj/ 
Vzhodna fronta, zahodna fronta, jugozahodna fronta, balkansko bojišče 
 
 
/drugi kvadratek desno spodaj/ 
Pozicijska vojna, tanki, letala, strojnice, bojni strupi, topovi 
 
/tretji kvadratek desno spodaj/ 
Lakota, smrt, strah, pomanjkanje, uši … 
 

 

 

STRAN 19 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Ruska druţba je bila urejena hierarhično. Drţavo je vodil car … 
plemstvo …meščanski razred … delavcev … kmetje 
 
 
Usmerjena na vzhod … trčila ob interese Japonske…1904-1905 zapletli 
v vojno …končala z ruskim porazom  
.. kmetijstvo … industrija v povojih in tuji lasti 
 

 

STRAN 21 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Vojaki, delavci in kmetje 
 
Boljševiki pod vodstvom Lenina 
 
Konec vojne, razdelitev veleposestniške zemlje, oblast sovjetom 
 
Zrušena začasna meščanska oblast, boljševiki prevzeli oblast 
 
Odvzem veleposestniške zemlje in razdelitev le-te med kmete v enakih 
deleţih, podpis premirja z Nemčijo in A-O 
  

 

 

STRAN 22 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV /vojni komunizem/ 
V lasti drţave.         
Večinoma v lasti drţave, v zasebni lasti le manjša podjetja in trgovine. 
 



/nova ekonomska politika/ 
Ne. 
Delno. 

 

STRAN 22 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Kvadratek ob strani SDZ 

REŠITEV /marec 1918/ 
Podpis premirja v Brest Litovsku 
 
 
/posledice mirovne pogodbe z rusijo/ 
Ozemeljske izgube (izguba Belorusije, Ukrajine, dela Finske pribaltskih 
deţel) 
Gospodarske izgube (industrijski obrati in območja bogata s premogom) 
 
/1918-1922/ 
Drţavljanska vojna (boljševiki in Rdeča armada ter podporniki carja in 
Bela garda) 
 

 

STRAN 23 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi, 1. naloga 

REŠITEV /1905/ 
Poraz Rusije v vojni za japonsko, prva neuspešna meščanska revolucija 
 
/1914/ 
Vstop Rusije v vojno z Avstro-Ogrsko in Nemčijo (vzhodna fronta) 
 
/1917/ 
Februarska revolucija, oktobrska revolucija 
 
/1918/ 
Podpis premirja s centralnimi silami, začetek drţavljanske vojne 
 

 

STRAN 25 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV /druţbene/ 
Smrtne ţrtve med vojaki in civilnim prebivalstvom, invalidi, vojaki v 
ujetništvu, begunci, pomanjkanje, lakota, brezposelnost, revščina 
 
/gospodarske/ 
Uničena infrastruktura, domovi in pokrajina, pomanjkanje moške 
delovne sile, vojno gospodarstvo, inflacija 
 
/politične/ 
Ogroţena demokracija (širjenje vpliva oktobrske revolucije, vzpon 
diktatur), nove meje  

STRAN 28 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 



REŠITEV Mostu na sredini manjka kamen. 
 
Pod mostom je brezno. 
 
Oseba na sliki predstavlja ZDA. Naslonjena je na kamen, ki manjka v 
sredini mostu. 
 
Sporočilo karikature (po smislu): 
Vrzel v mostu predstavlja ključno drţavo, ki je zavrnila članstvo v 
Društvu narodov. S tem je karikaturist poudaril pomen ZDA in šibkost 
Društva narodov. Društvo narodov bi bilo s članstvom ZDA veliko bolj 
trdno. 
 
 

 

STRAN 30 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 a) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Nemčija in Kraljevina Italija sta po 1. svetovno vojni doţivljali 
gospodarsko krizo in z njo povezani brezposelnost in revščino. To je 
zamajalo zaupanje ljudi v politike, ki so vodili drţavo. 
 

 

STRAN 30 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 b) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
V obeh drţavah sta bili močni delavski stranki, ki sta vplivali na 
uveljavitev socialnih reform in delavske zakonodaje v korist delavcem 
(40-urni delovnik, višje plače, plačan dopust). 
 

 

STRAN 31 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV  
/avtoritarna diktatura/ 
Ne posega v zasebnost drţavljanov 
 
/presek/ 
Kaznovanje političnih nasprotnikov 
Oblast enega človeka ali ene politične stranke 
Nadzor nad drţavljani s policijo 
Velik vpliv medijev 
Politični shodi 
 
/totalitarna diktatura/ 
Posega v zasebno ţivljenje ljudi 
Zahteva popolno podvrţenost drţavi 
Pretirano čaščenje vodje (kult osebnosti) 

 

STRAN 32 

ŠTEVILKA 5 



NALOGE 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Drţavo je videl kot gospodarsko zaostalo, kar bi morali po njegovem 
mnenju nadoknaditi v enem desetletju. 
 

 

STRAN 33 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV /kolektivizacija/ 
Kmečka posestva v zasebni lasti postanejo skupna (kolektivna) last. 
Kmečke posesti so bile zdruţene v zadrugah, obdelovali naj bi jo kmetje 
z zadruţno mehanizacijo (cilj: ukiniti zasebna kmečka posestva). 
 
/plansko gospodarstvo/ 
Načrtovano gospodarstvo s petletnimi gospodarskimi načrti, ki so 
natančno predvideli usmeritve in razvoj industrije. 
 

 

STRAN 33 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Predstavljal se je za očeta narodov Sovjetske zveze, prijatelja otrok, 
genija, neustrašnega vodjo 
 

 

 

STRAN 34 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

REŠITEV Zatrl delavske sindikate …delavce in delodajalce povezal v zdruţenja-
korporacije … podrejene drţavi …zasebni kapital pustil nedotaknjen 
…vodila in nadzirala drţava ..javnimi deli poskrbela za niţjo 
brezposelnost 
 

 

 

STRAN 35 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

12 

REŠITEV Vsak otrok vključen v fantovsko oziroma dekliško organizacijo…z 
vojaško disciplino in fašističnimi vsebinami krepi telo in vzgoji poslušne 
drţavljane…šolski učbeniki preţeti s fašističnimi idejami …poudarek na 
učenju italijanske zgodovine  
 

 

STRAN 35 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

15 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Da je treba biti ubogljiv in se bojevati za domovino. Moški morajo v 
vojno, naloga ţensk pa je rojevanje otrok. 
 



 

STRAN 36 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

16 

REŠITEV Z rdečo: 
Se ima Kraljevina Italija pravico širiti v Sredozemlje …s predpisi 
preprečiti  zakonske in zunajzakonske zveze med Italijani in Etiopijci 
.. skušal ugajati prebivalstvu … izrekal všečne obljube 
 
Z modro: 
Mediji in plakati so ga prikazovalo+i kote velikega vodjo in ljubitelja 
otrok. 
 

 

STRAN 37 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

19 

REŠITEV … ostalo v zasebni lasti …pod nadzorom in usmerjanjem drţave …z 
javnimi deli, načrtovanim gospodarstvom in z zagonom oroţarske 
industrije se je zmanjšala brezposelnost …delavski sindikati…ukinjeni… 
 

 

STRAN 38 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 1 

REŠITEV  

 Fašizem Nacizem 

Drţava Italija Nemčija 

Ime voditelja Benito Mussolini Adolf Hitler 

Politična stranka Fašistična stranka Nacionalsocialistična 
(nacistična) stranka 

Način prevzema 
oblasti 

Izsiljen s "pohodom 
na Rim" 

Z volitvami 

Tri značilnosti  nacionalizem 

 rasizem 

 osvajalna zunanja 
politika 

 preganjanje 
političnih 
nasprotnikov 

 populizem 

 kult osebnosti 

 nacionalizem 

 rasizem 

 antisemitizem 

 osvajalna zunanja 
politika 

 preganjanje 
političnih 
nasprotnikov 

 populizem 

 kult osebnosti 

 
 

STRAN 38 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
V totalitarizmu ni svobode govora in misli. Mediji so nadzorovani in 
imajo vlogo usmerjanja mišljenja ljudi v podporo oblasti. V demokraciji 
mediji poročajo o delu oblasti in opozarjati na njene napake. 
Totalitarni reţimi ne dopuščajo nasprotovanja in nestrinjanja z oblastjo, 



dovoljena je le ena politična stranka, ki je na oblasti. Demokracija temelji 
na večstrankarskem sistemu. 
Totalitarizem ţeli poslušne in zveste drţavljane, zato je naloga vzgojnih 
ustanov (šol) vzgojiti otroke v nekritične drţavljane. V demokraciji so 
šole naravnane k vzgoji kritičnih in strpnih drţavljanov. 
 

 

STRAN 38 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 4 

REŠITEV  
Č 
E 
G 
A 
F 
C 
B 

 

 

STRAN 39 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Nemčija, Italija in Japonska so ţelele povečati svoje ozemlje; 
prepričanje voditeljev evropskih drţav, da je ureditev versajske Evrope 
krivična; drţavi, ki sta bili temelj evropske demokracije (Francija in 
Velika Britanija), nista storili dovolj, da bi Nemčiji preprečili ozemeljske 
priključitve.  

 

STRAN 41 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
1. Evropski politiki niso ţeleli nove vojne. 
2. Francija in Velika Britanija sta bili na vojno slabo pripravljeni; 

gospodarstvi obeh drţav sta začeli okrevati po gospodarski krizi. 
3. Evropskim politikom je ustrezal Hitlerjev boj proti komunizmu.  

 

STRAN 42 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

REŠITEV 
 

Po smislu, npr.: 
/Pod fotografijo letala/ Najprej so letala bombardirala pomembne 

STRAN 39 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV 
 

Japonska – 1931 – Mandţurija 
Italija – 1939 – Albanija 
Italija – 1935 – Etiopija  
Nemčija – 1938 – Avstrija  
Nemčija – 1939 – Češkoslovaška   



 strateške točke, npr. vojašnice, letališča, komunikacijske centre … 
/Pod fotografijo tankov/ Letalskemu napadu je sledil prodor tankov. 
/Pod fotografijo pehote/ Tankom, ki so prebili obrambno linijo, je sledila 
motorizirana pehota.  

 

STRAN 43 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

REŠITEV poljska premagana, prenehala obstajati, okupaciji, Poljske Jude so 
ločili do preostalega prebivalstva, geto, koncentracijska taborišča, 
zatirali oblike upora, Obtoţene sodelovanja z odporniškim gibanjem so 
zaprli, mučili in usmrtili.  

 

STRAN 43 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

11 

REŠITEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po smislu, npr.: 

Bojevanje je potekalo iz utrjenih 
strelskih jarkov na dolgih frontnih 
črtah. Vojaki so v kratkih silovitih 
napadih napadali poloţaje 
nasprotne vojske.  

Hiter in nepričakovan prodor 
oklepnih enot ob podpori pehote 
in letalstva.  

Puške, pištole, strojnice, ročne in 
topovske granate, bojni plini, 
topovi, torpedi, tanki, letala …  

Večji pomen kot v prvi svetovni 
vojni imajo letala (bombniki), 
tanki in podmornice, ki so s 
podvodnimi izstrelki (torpedi) 
potapljale ladje. Osnovno 
pehotno oroţje ostaja puška. 
Uporabljali so tudi minomete, 
metalce globinskih bomb, jeţeve 
bodice, topove, strojnice, 
brzostrelke, pištole … 

Veliko mrtvih, nične ozemeljske 
pridobitve (frontne linije se skoraj 
niso premaknile). 

Hiter prodor je presenetil 
nasprotnike, ki so bili v nekaj 
tednih premagani, njihova 
drţava pa okupirana.  

 

 

STRAN 44 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

REŠITEV Poljsko ozemlje, Besarabijo, Estonija, Litva, Latvija, Finska. 

 

STRAN 44 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

13 

REŠITEV Smuči 
Bele maskirne uniforme; strelno oroţje – puška  

 
 

 

STRAN 44 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Prva trditev: Hitler 



Druga trditev: Chamberlain 
Tretja trditev: Stalin 
Četrta trditev: Hitler 
 
 

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV 1: 1. september 1939 
2: April 1940 
3: Maj 1940  
4: Julij do oktober 1940  
5: ţe vpisana 
6: 6. april 1941 
7: 22. Junij 1941 

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Češkoslovaška, Poljska, Jugoslavija, baltske drţave … Povečala se je 
Nemčija in njene zaveznice.  

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Portugalska, Španija, Švica, Irska, Švedska.  

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Po porazu Francije se je na spopad z Nemčijo pripravljala Velika 
Britanija. Hitler je ţelel z letalskimi bombnimi napadi oslabiti Veliko 
Britanijo in pripraviti teren za izkrcanje. Britanski piloti so bili v 
spopadu z nemškimi uspešni, saj so odbili nemški napad. Zračna 
bitka za Anglijo velja za prvi preobrat v vojni, saj se je izkazalo, da je 
mogoče nemško vojsko premagati.  

 

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Nevtralnost  ZDA v vojni, ki so jo ZDA razumele kot evropski spopad.  
Nevtralna, ne sme pa biti nedejavna.  

 

STRAN 46 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
ZDA so prek Atlantika Veliko Britanijo oskrbovale z vojaško pomočjo, s 
hrano, s tehnično, z medicinsko in drugo opremo. Konvoje so na morju 



ogroţale nemške podmornice.  

 

STRAN 47 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Napadla kitajsko Mandţurijo, boji na Kitajskem, Jugovzhodne Azije, 
Tihega oceana 

 

STRAN 48 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Začetek napada: 7. december 1941 
 
Značilnosti napada: Napad je bil nepričakovan (brez vojne napovedi) 
in je trajal pribliţno dve uri. Japonska napade z zračnimi silami 
(bombniki). 
 
Posledice napada: Uničenje v oporišču, veliko mrtvih. Napadalci so 
delno onesposobili nasprotnika, saj so letalonosilke ostale 
nepoškodovane. Po napadu v vojno vstopijo tudi ZDA.  

 

STRAN 48 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Napad na Pearl Harbor, napad na Filipine in Indokino, padec Guama, 
osvojitev Hongkonga, napad na Singapur in Indonezijo, osvojitev 
Filipinov, Nove Gvineje in Salomonovih otokov.  

 

STRAN 49 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV 1. 9. 1939 – 22. 6. 1941/7. 12. 1941 
 
Pod fotografijo letala: Zraku 
Pod fotografijo ladje: Morju 
 
Po smislu, npr.: 
Sile osi:  
Nemčija okupira Francijo.  
Nemčija julija 1940 začne zračni napad na Veliko Britanijo. 
Nemške podmornice na Atlantiku ogroţajo britansko ladjevje in 
ameriške konvoje.   
 
Zavezniki:  
ZDA zaveznikom pošiljajo oroţje in drugo opremo ter jim denarno 
pomagajo. 
Do japonskega napada na Pearl Harbor se ZDA ne odločijo za vstop v 
vojno.  
 
Anglija se nadomesti. z Jugoslavijo 
Francije se nadomesti z Nemčije 
Ameriki se nadomesti npr. Afriki/Tihem oceanu 



Kitajska se nadomesti z Japonska 
Wilson se nadomesti z Roosevelt 
Nemčiji se nadomesti z Japonski 

 

STRAN 50 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Kolaboracija pomeni sodelovanje prebivalcev okupiranih ozemelj z 
okupatorjem.   

 

STRAN 51 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Ljudje so se za sodelovanje z okupatorjem odločili  zaradi različnih 
razlogov, na primer:  

- strahu pred nasiljem okupatorjev, 
- ţelje, da bi ţiveli v miru in preţiveli vojno, 
- ideoloških in političnih (strah pred komunizmom, simpatiziranje 

z nacizmom), 
- gospodarskih (mnogi so se navduševali nad gospodarskimi in 

socialnimi doseţki nacistične Nemčije), 
- sprva vzornega vedenje nemških zasedbenih sil na nekaterih 

območjih. 

 

 

STRAN 51 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Z bojkoti, stavkami, pisanjem protiokupatorskih grafitov, sabotaţami, 
trosenjem letakov s protiokupatorsko vsebino … 
gverilske partizanske skupine 

 

STRAN 51 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Temeljni cilj odporniških gibanj je bil upreti se okupatorju, ga izgnati in 
osvoboditi domovino.  

 

STRAN 52 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Druga svetovna vojna je bila totalna vojna, saj so v vojno vpletene 
drţave vsa sredstva namenile vojni, prilagodile gospodarstvo itd., da bi 
dosegle zmago. Vojna je prizadela tako vojake kot civiliste. Ločnice 
med bojiščem in zaledjem ni bilo več. Civilisti so postali vojne tarče. 
Nobena druga vojna ni imela toliko ţrtev med civilnim prebivalstvom 
kot prav druga svetovna vojna. Poleg tega je bila to najbolj krvava in 
nasilna vojna. Zaznamovalo jo je veliko pokolov, masakrov. 
Grozodejstva so izvajale vse v vojno vpletene vojske. Med seboj so se 



bojevale različne politične skupine. Sicer pa je bojevanje potekalo na 
kopnem, na morju in v zraku in na različnih bojiščih po svetu. 

 

STRAN 52 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV so moško delovno silo v industrijskih in proizvodnih obratih 
nadomestile ţenske 

 

STRAN 52 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Drţave so spodbujale samooskrbo (ljudje naj bi si sami pridelali 
hrano). Ker so drţave spodbujale ljudi h gojenju zelenjave, se je tudi v 
mestih razširilo vrtičkarstvo, ljudje so preorali parke in ozelenjene 
javne površine ter jih spremenili v njive ali vrtove. Na prvi fotografiji so 
t. i. vojne njive na Kongresnem trgu v Ljubljani.  

 

STRAN 52 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
PRVI PLAKAT poziva ţenske, naj pridejo na delo v tovarne.  
DRUGI PLAKAT ljudi spodbuja h gojenju zelenjave in k samooskrbi. 
TRETJI PLAKAT krepi in spodbuja zavezništvo in enotno delovanje 
(Sovjetske zveze in Velike Britanije) zoper nacizem, kajti zavezniki 
bodo lahko le zdruţeni zmagali v vojni in uničili nacistično Nemčijo 
(zavezništvo sodelovanje davi Hitlerja). 
ČETRI PLAKAT opozarja, da je v vojni treba premisliti, s kom in o čem 
govoriš. Na ta način je drţava svarila pred vohuni.  

 

STRAN 55 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
HOLOKAVST je genocid, ki ga je nad Judi med drugo svetovno vojno 
izvajala nacistična Nemčija. 
PORAJMOS je genocid, ki ga je nad Romi med drugo svetovno vojno 
izvajala nacistična Nemčija. 

 

STRAN 55 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

11 

REŠITEV Vir 5 
vrsta spominov se skoraj vedno začne z vlakom 
ironični nasvet: »Nesite s seboj zlato in nakit, predvsem pa volnena in 
krznena oblačila, ker greste delat v mrzlo deţelo.« 
priskrbel zalogo hrane, ne pa tudi vode 
opravljanje potrebe v javnosti mučno ali nemogoče 
Vir 6 
premišljeno razčlovečenje 
odvzeli vse, kar so prinesli s seboj 



sleči do golega 
postrigli lase 
tetovaţa taboriščnih številk 
Vir 7 
Zjutraj smo vstajali ob pol štirih. 
kolone na dvorišču 
prešteli 
malo kruha in čaja oziroma vode 
kopali jarke, vozili gnojnico  
ob vrnitvi so nas prešteli 
Ponoči smo poslušali tudi prihode transportov novih zapornikov.  
vpitje in jok 
poslanih v krematorij 
Ljudi so ubijali tako, da so jih najprej v komorah zaplinili s strupenim 
plinom in nato seţgali njihova trupla.  

 

STRAN 55 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
Naučil/-a sem se: 
1. Ljudje so se različno odzvali na okupacijo: nekateri so čakali, da se 

bo vojna končala, drugi z okupatorji sodelovali, del prebivalstva pa 
se je okupatorjem uprl.  

2. Druga svetovna vojna je bila totalna vojna, ker so drţave vse svoje 
vire namenile vojni in ker je bila zabrisana meja med zaledjem in 
bojiščem. 

3. Najhujšo usodo so nacistični voditelji namenili Judom, Slovanom in 
Romom. Ustanovili so taborišča, ki so bila namenjena uničenju 
ljudi, ki so jih imeli za manjvredne. Judje so svojo usodo med 
drugo svetovno vojno poimenovali holokavst.  

Pomembni podrobnosti: 
1. Voditelj francoskega odporniškega gibanja je bil Charles de Gaulle.  

2. Mednarodni dan spomina na ţrtve holokavsta zaznamujemo 27. 
januarja. 

Vprašanje, ki se mi poraja: 
Kje so bila fašistična taborišča in kako so bila organizirana?  

 

STRAN 57 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Roosevelt (v sredini) 
Churchill (levo), Stalin (desno) 

 

STRAN 57 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Velika Britanija, Sovjetska zveza in ZDA so se začele povezovati, saj 



so verjele, da lahko le zdruţene, s skupnimi in usklajenimi vojaškimi 
operacijami premagajo nacistično Nemčijo.  

 

STRAN 57 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Atlantska listina pomeni začetek povezovanja med ZDA in Veliko 
Britanijo proti fašizmu in nacizmu oziroma začetek protifašistične 
koalicije.  

 

STRAN 57 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Boj proti fašizmu in nacizmu. 
Uskladitev vojaških načrtov.  
Dogovor o izkrcanju v Normandiji. 
pomoč Titovim partizanom 
Razdelitev interesnih območij na Balkanu. 
Sovjetska zveza bo napovedala vojno Japonski. 
Nemčija in Avstrija bosta po vojni razdeljeni na okupacijske cone. 
Ozemeljsko povečanje Sovjetske zveze in Poljske 
Organizacija zdruţenih narodov (OZN) 
Poziv Japonski, da naj se vda.  
Razdelitev Nemčije na štiri okupacijske cone. 
Nemčiji določijo vojno odškodnino. 
Razoroţitev in prepoved nacistične ideologije v Nemčiji. 
Nacistom bo sojeno za vojne zločine 

 

STRAN 58 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Na str. 57 
osvajanje Apeninskega polotoka 
Italija je kapitulirala 8. septembra 1943. 
Na str. 58 
Zavezniške enote so Nemce prisilile k umiku ter začele osvobajati 
Francijo, Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko. 

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Japonci so v boj poslali kamikaze. To so bile samomorilske napadalne 
enote japonskih pilotov, ki so se z letalom, polnim razstreliva, zaleteli v 
sovraţnikovo ladjo. Američanom so te akcije povzročile veliko gmotne 
škode in izgub, a njihovega napredovanja niso ustavile.  

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ker se Japonska ni predala, so jo Američani ţeleli h kapitulaciji prisiliti 



z uporabo atomske bombe. S tem so se ţeleli izogniti izkrcanju na 
večjih otokih in hitro končati vojno. Verjeli so, da bodo na ta način 
ohranili ţivljenje številnih vojakov in civilistov.    

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- več deset tisoč mrtvih ljudi (v Hirošimi je takoj umrlo več kot 

80.000 ljudi), 
- poţar, 
- veliko ranjencev, 
- veliko ljudi je zaradi radioaktivnega sevanja umrlo kasneje, 
- mesti Hirošima in Nagasaki sta bili popolnoma uničeni, 
- območje obeh mest je bilo nevarno in radioaktivno še mnoga 

leta … 

 

 

STRAN 60 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
1. Povej, kako so ZDA prisilile Japonsko h kapitulaciji. 

ZDA so prvič uporabile jedrsko oroţje. Dve atomski bombi so 
Američani vrgli na japonski mesti Hirošima in Nagasaki. Po 
katastrofi, ki sta ju povzročili atomski bombi, je Japonska 2. 
septembra 1945 objavila kapitulacijo. 
 

2. Povzemi najpomembnejše dogovore vodilnih drţavnikov 
zavezniške koalicije. 
Predsedniki zavezniških drţav Churchill, Roosevelt in Stalin so se 
med vojno nekajkrat srečali in skupaj načrtovali vojaške operacije 
ter se pogovarjali, kako bo urejen svet po koncu vojne. Za začetek 
oblikovanja protifašistične koalicije velja atlantska listina, saj je 
pomenila veliko upanje za ljudi, ki so trpeli zaradi nacizma in 
fašizma. Atlantska listina je prinašala tudi zamisel o Organizaciji 
zdruţenih narodov, ki je po vojni nadomestila Društvo narodov. 
Prvič so se veliki trije srečali novembra 1943 v Iranu, v mestu 
Teheran. Pomemben cilj tega srečanja je bil načrtovanje vojaške 
operacije Overlord. Na Jalti so se dogovorili, da bosta Nemčija in 
Avstrija po vojni razdeljeni na štiri okupacijske cone, ki jih bodo 
nadzorovale zavezniške drţave. V Potsdamu so Churchill, Truman 
in Stalin Nemčiji določili vojno odškodnino in jo razdelili na štiri 
okupacijske cone, dogovorili so se, da bo na sodiščih sojeno 
nacističnim vojnim zločincem …  
 

3. Sklepaj, zakaj lahko trdimo, da je Hitler vojno izgubil ţe 6. junija 
1944. 
Zavezniško izkrcanje na oblah Normandije 6. junija 1944 pomeni 
Hitlerjev odločilni poraz.  Z zavezniško invazijo v Franciji je bila 
odprta druga fronta v Evropi in v naslednjih enajstih mesecih so se 
nacisti postopoma umikali, dokler 8. maja 1945 Nemčija ni 
brezpogojno kapitulirala. 



STRAN 62 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Po vojni so se ljudje soočali z različnimi teţavami: revščino, lakoto, 
vladalo je vsesplošno pomanjkanje, bili so brez strehe nad glavo, saj 
so bili domovi, mesta in infrastruktura uničeni, bilo je veliko invalidov, 
vdov in sirot, ljudje so se z bojišč in taborišč vračali domov …  

 

STRAN 63 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Na svoje domove so se vračali vojaki, izgnanci, interniranci. Številni so 
poizvedovali za svojimi bliţnjimi, za katerimi so med vojno izgubili sled. 
Zaradi spremenjenih političnih razmer so tudi po vojni preseljevali in 
izganjali ljudi ali pa so ljudje sami zapuščali domovino. Judje so se 
mnoţično selili v Palestino.  

 

STRAN 63 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ljudje so se maščevali tistim, ki so med vojno sodelovali z okupatorji. 
Tako so ţeleli dobiti zadoščenje za medvojno trpljenje. Val 
maščevanja je zajel tudi nedolţne ljudi, ki z okupatorji niso sodelovali.  

 

STRAN 64 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV nadomestila Društvo narodov in učinkovito varovala svetovni mir  

 

STRAN 64 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV posvečala vprašanjem človekovih pravic, mednarodnega prava, 
ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, podnebnim spremembam, 
trajnostnemu razvoju, izobraţevanju in kulturi   

 

STRAN 64 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
Človeške: več milijonov mrtvih (vojakov in civilistov), ranjenih, 
ujetnikov, po vojni nastopi begunska in humanitarna kriza, Evropo 
zajame val maščevanja, saj nekateri ljudje zahtevajo povračilo za 
vojno trpljenje … 
 
Gmotne: uničeni so bili mesta, vasi, prometne povezave, gospodarstvo 
vojskujočih drţav, zato povojni čas zaznamuje revščina in 
pomanjkanje … 
 



Politične: premagane so nacistična Nemčija, fašistična Italija in 
Japonska; nasprotja med zavezniki se okrepijo, ko doseţejo skupni 
cilj, to je uničenje fašizma in nacizma; nesoglasja med zavezniki 
nakazujejo nov spopad, razdelitev moči in interesov. V nekaterih 
drţavah se po vojni spremeni politični sistem, npr. na oblast pridejo 
komunisti.  

 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1a 

REŠITEV  

 

  



 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1b 

REŠITEV 

 
 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Izraz ţelezna zavesa je politični izraz za simbolno in ideološko delitev 
Evrope (Zahodna Evropa – kapitalistična in Vzhodna Evropa – 
socialistična). 
Označuje tudi neprehodno/nepropustno mejo med Zahodno in 
Vzhodno Evropo. 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Da je to drugačna vojna od drugih; gre za poskus politične prevlade 
posameznega bloka. tudi s pomičjo vojske. 

 

 

STRAN 66 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 



Oba politika govorita o politični prevladi v svetu in o širjenju ideologij 
po drugi svetovni vojni s pomočjo vojske. 

 

STRAN 66 

ŠTEVILK
A 
NALOGE 

3 

REŠITEV  

 
 

 

STRAN 68 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Boj za prevlado med ZDA in Sovjetsko zvezo je potekal na 
gospodarskem področju. Leta 1947 je takratni ameriški predsednik 
Harry Truman sprejel trumanovo doktrino, s katero so ZDA finančno 
pomagale 
pri povojni obnovi Grčije in Turčije. S trumanovo doktrino so ZDA 
začele podpirati protkomustična gibanja in omejevati vpliv Sovjetske 
zveze. 
 
Zaradi ţelje po politični in gospodarski prevladi so ZDA namenile 
uničeni Evropi tudi program za oţivitev gospodarstva – Marshallov 
načrt (1947). Več o Marshallovem načrtu se boš učil/-a v poglavju 
Gospodarske in politične spremembe na strani XX. 
 
Kot protiuteţ Marshallovemu načrtu je Sovjetska zveza leta 1949 
ustanovila Svet za vzajemno gospodarsko pomoč – SEV. Vanj so bile 
vključene drţave vzhodnega bloka z namenom, da se povezujejo 
na gospodarskem in trgovinskem področju. Čeprav je bila Sovjetska 
zveza po vojni gospodarsko zelo prizadeta, ji je s centralistično 
organiziranim gospodarstvom uspelo nuditi pomoč preostalim 
komunističnim drţavam po svetu.  
 
Drţave v obeh blokih so se povezovale tudi na vojaškem področju. 
Zaradi strahu pred vojaško močjo Sovjetske zveze so ZDA posvetu 
začele ustanavljati vojaška oporišča, s katerimi so obkroţila. Sovjetsko 
zvezo in njene podrejene drţave. Leta 1949 so se drţave 



zahodnega bloka povezale v Severnoatlantsko zvezo – pakt NATO. 
Glavni cilj NATA je bil obramba proti Sovjetski zvezi. V njem so poleg 
zahodnih evropskih drţav sodelovale tudi drţave, ki jih je Sovjetska 
zveza potencialno ogroţala. Leta 1955 je Sovjetska zveza z 
ustanovitvijo varšavskega sporazuma 
odgovorila na vojaško povezovanje zahodnega bloka. Sporazum je 
predvideval sodelovanje vseh drţav vzhodnega bloka na vojaškem 
področju in nudenje medsebojne pomoči. 

 

 

STRAN 68 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI -1 

REŠITEV  Leto 
ustanovitve 

Velesila, ki 
je dala 
pobudo za 
pomoč 

Namen 

Trumanova 
doktrina 

1947 ZDA Finančna pomoč za 
povojno obnovitev 
Grčije in Turčije ter 
podpora 
protikomunstičnim 
gibanjem 

Marshallov 
načrt 

1947 ZDA Oţivitev 
gospodarstva v 
Evropi po 2. svetovni 
vojni in zmanjševanje 
komunističnega 
vpliva v Evropi 

Svet za 
vzajemno 
gospodarsko 
pomoč 

1949 Sovjetska 
zveza 

Odgovor na 
Marshallov načrt in 
povezovanje 
vzhodne Evrope na 
gospodarskem in 
trgovskem področju 

NATO pakt 1949 ZDA Obramba proti 
Sovjetski zvezi na 
vojaškem področju; 
članice so tudi 
drţave, ki jih je 
Sovjetska zveza 
potencialno ogroţala 

Varšavska 
zveza 

1955 Sovjetska 
zveza 

Odgovor na vojaško 
povezovanje v okviru 
NATO pakta. 
Sodelovanje 
vzhodnega bloka na 
vojaškem podorčju in 
medsebojna pomoč v 
primeru spopadov. 

 

 

  



 

STRAN 68 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI -2 

REŠITEV Po smislu, npr.:  
S pojmom hladna vojna označujemo delitev sveta po končani 2. 
svetovno vojno, ko se je svet razdelil na zahodni in vzhodni blok zaradi 
ideoloških razlik med zaveznicami med vojno. Vzhodni blok je spadal 
pod nadzor Sovjetske zveze, oblast v tem delu sveta so prevzele 
komunistične stranke. Zahodni blok je bil pod vplivom ZDA in se je 
razvijal po načelih demokracije. Na mejnem področju med blokoma so 
se pojavljale napetosti. Obe drţavi se nista nikoli spopadli, sta se pa 
neprestano oboroţevali in grozili z jedrskim oroţjem in spopadom.. V 
času hladne se je močno razširilo vohunjenje, saj sta drţavi le na ta 
način prihajali do informacij. 
Pojem ţelezna zavesa simbolno označuje delitev sveta na dva dela. 
Oba bloka sta se povezovala na gospodarskem in vojaškem področju 
(trumanova doktrina, masrhallov načrt, Nato pakt; SEV, Informbiro, 
Varšavski sporazum). S temi oblikami pomoči sta drţavi krepili svoj 
nadzor nad posameznimi deli v Evropi in v svetu. 

 

 

STRAN 69 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV V Evropi: Nemčija/Berlin, Italija/Trst, Avstrija 
V svetu: Kuba, Koreja, Vietnam, Izrael 

 

STRAN 70 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2a 

REŠITEV Meja je označena z rdečo bravo 
 

 
 



STRAN 70 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2b 

REŠITEV Cona A: Bovec, Gorica, Videm, Pulj ... 
Cona B. Kobarid, Tolmin, idrija, Postojna, Reka, Rovinj ... 

 

 

STRAN 70 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2c 

REŠITEV Ozemlje, ki je pripadlo Jugoslaviji (označeno z zeleno barvo) 
Ozemlje, ki je pripadlo Italiji (označeno z modro barvo) 
 

 
 

STRAN 70 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Zapis na plakatu sporoča, da je Jugoslavija zahtvala, da se k 
Jugoslaviji priključi ozemlje, ki je pripadlo Italiji  po 1. svetovni vojni z 
rapalsko pogodbo (1920) in v katerem je v večini ţivelo slovensko in 
hrvaško prebivalstvo. 
 

 

STRAN 71 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Ozemlje STO je na zemljevidu obkroţeno s črno barvo 
 



 
 

 

STRAN 71 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4a 

REŠITEV  

 Cona A Cona B 

Kdo je upravljala cono?  Velika Britanija 
in ZDA 

Jugoslavija 

Kateri kraji so spadali v 
cono? 

Trst Koper, Novigrad  

Kateri drţavije pripadla 
cona z londonskim 
memorandumom iz leta 
1954? 

Italiji Jugoslaviji 

 

 

STRAN 71 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5a 

REŠITEV Pristanišče Trst 

 

 

STRAN 71 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5b 

REŠITEV Pristanišče Koper. 

 

STRAN 73 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV /Pravice so označene z zeleno barvo/ 
 
Avstrijski drţavljani slovenske in hrvaške manjšine na Koroškem, 
Gradiščanskem in Štajerskem uţivajo iste pravice pod enakimi pogoji 
kot vsi 
drugi avstrijski drţavljani, vključno s pravico do lastnih organizacij, 



zborovanj in tiska v svojem lastnem jeziku. 
/.../ imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem ali hrvaškem 
jeziku in do sorazmernega števila lastnih srednjih šol /.../ 
/.../ je slovenski ali hrvaški jezik dovoljen kot uradni jezik dodatno k 
nemškemu. V takih okrajih bodo označbe in napisi topografskega 
značaja prav tako v slovenščini ali hrvaščini kot v nemščini. /.../. 

 

STRAN 73 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Velika Britanija, Francija, ZDA, Sovjetska zveza 

 

 

STRAN 73 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV ZRN in Bon sta označen z zeleno barvo, NDR in Berlin pa z rdečo 
bravo, verjetno bo potrebno dodati legendo: zelena barva – ZRN, rdeča 
barva - NDR 
 

 
 

STRAN 73 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

REŠITEV Ozemlje zahodnih zaveznic je označeno z zeleno barvo, vzhodnih oz z 
rdečo barvo. 
 



 
 

 

STRAN 76 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

 Povzemi -2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Obe vojni sta ideološki. 

- Sprva sta bili drţavi razdeljeni na dva dela – ena del je bil pod 

nadzorom ZDA, drugi pa pod nadzorom Sovjetske zveze. 

- V vojno sta bili vpleteni ZDA in Sovjetska zveza in sta vojaško 

podpirali vsaka svoj del drţav. 

 

STRAN 76 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi -3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Izraelci so zasedli ozemlje Palestincev. 

- Konflikti, ki so nastali ob zasedbi, se niso nikoli razrešili, ampak 

so se samo poglabljali. 

- Na tem ozemlju sta ZDA in Sovjetska zveza skušali uveljaviti 

svoj vpliv in prevlado, zato sta vsaka svojo stran tudi vojaško 

podpirali. 

- Konflikti niso rešeni še danes, zato nastajajo novi spori. 

 

STRAN 76 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi -4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Reševanje konfliktov po diplomatski poti. 

- Dogovor med velesilama o omejitvi uporabe jedrskega oroţja. 

- Vzpostavitev neposredne telefonske zveze med drţavama za 

reševanje konfliktov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STRAN 77 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Narodi imajo pravico do samoodločbe in svobodnega odločanja o 
svojih mejah in obliki vadavine v svoji drţavi. 

 

 

STRAN 78 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3a 

REŠITEV Med leti 1960−1969. 

 

STRAN 78 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Drţave, ki so nastale iz kolonij v Afriki: 

- Alţirija, Mavretanija, Mali, Niger, Nigerija, Čad, Slonokoščena 

obala, Kamerun, Denokratična republika Kongo, Angola, 

Uganda, Tanzanija, Zambija … 

 
Drţave, ki so nastale iz kolonij v Aziji: 

- Indija, Pakistan, Sumatra, Singapur, Borneo, Filipini ... 

 

STRAN 78 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Teţave so zonačene/podčrtane z zeleno barvo: 
Kolonije so se kmalu po osamosvojitvi soočile z velikimi teţavami, saj 
na samostojnost niso bile pripravljene. Novonastalim drţavam je 
primanjkovalo strokovnjakov na vseh področjih, prav tako niso imele 
izkušenj z vodenjem drţave in gospodarstva. V večini drţav so 
izbruhnila tudi verska in socialna nasprotja, ki so vodila v oboroţene 
spopade. Voditelji niso imeli izkušenj z demokratičnim vodenjem, zato 
so se kmalu pojavile avtokratske oblike vladavin 
posameznikov ali elit. 
 

 

STRAN 79 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV To so drţave, ki so bile bivše kolonije in so bile nerazvite ter so zaradi 
tega potrebovale gosppodarsko pomoč razvitega sveta. 

 

 

 

 



STRAN 79 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Teţave so označene/podčrtane z zeleno barvo: 
Novo nastale drţave so bile ekonomsko nerazvite in so imele šibko 
gospodarstvo. Tako se je poleg razvitega zahodnega sveta in 
socialističnih drţav oblikoval tretji svet, ki je za razvoj potreboval pomoč 
razvitih drţav in pomoč nekdanjih kolonialnih 

 

STRAN 79 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Gibanje so ustanovile zaradi varnosti in gospodarskega povezovanja. 
Vloga gibanja: blaţenje napetosti med blokoma v času hladne vojne, 
gibanje je pripomoglo k procesu dekolonizacije. 

 

STRAN 79 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Jugoslavija, Egipt, Alţirija, Indija, Zimbabve, Kuba, Iran, Savdska 
Arabija … 

 

STRAN 79 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Zaskrbljenost zaradi konfliktov med velesilami. Pozivali so jih k 
pogajanju, da ne bi prišlo do vojne. 

 

STRAN 80 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

REŠITEV Po msislu, npr.: 
Osamosvojitev Indije je potekala po mirni poti brez vojne, 
osamosvojitev Alţirije pa je spremljala krvava in dolgotrajna vojna.  
 

 

STRAN 80 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

11 

REŠITEV Dejavniki so označeni/podčrtani z zeleno barvo: 
Zaradi šibkega gospodarstva in nestabilnih vlad novonastale drţave 
niso mogle v celoti pretrgati povezav z nekdanjimi kolonialnimi 
drţavami. Tako so nekdanje .gospodarice. nastalo situacijo izkoristile, 
da so posegale v notranje zadeve novonastalih drţav. Nekdanjim 
kolonijam so finančno pomagale, v zameno pa so izkoriščale njihove 
surovine in naravna bogastva. Tako so novonastale drţave 
postale ekonomsko in politično odvisne od zahodnega sveta. Ta pojav 
imenujemo neokolonializem. Poleg nekdanjih kolonialnih drţav so to 
situacijo izkoristile predvsem ZDA in Sovjetska zveza, ki pred tem nista 
imeli kolonialnih posesti. 

 



STRAN 80 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 

REŠITEV Značilnosti dekolonizacije Značilnosti neokolonializma 

- Proces osamosvajanja 

kolonij; 

- nepripravljenost drţav in 

njihovih voditeljev na 

osamosvajanje; 

- voditelji nimajo izkušenj z 

vodenjem drţave, 

pomanjkanje strokovnjakov 

na vseh področjih; 

- ekonomska nerazvitost; 

- sodelovanje v gibanju 

neuvrščenih. 

- Navezovanje na bivše 

lastnice drţav (kolonialne 

drţave) in njihovo 

vmešavanje v notranje 

zadeve; 

- finančna odvisnost od 

bivših lastnic; 

- izkoriščanje surovin in 

naravnega bogastva; 

- vmešavanja velesil, ki 

niso imele lastnih kolonij. 

 
 

 

 

STRAN 82 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Prikazuje Gorbačova, ki je uvedel politične reforme (Glasnost) v 
Sovjetski zvezi. 

 

STRAN 82 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Za uveljavitev reform se je moral boriti z nasprotniki reform.  

 

STRAN 82 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Glasonost se zavzema za demokratična načela v Sovjetski zvezi 

 

STRAN 82 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1č 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ker so bile politične reforme zelo obseţne in so imele posledice tudi v 
Vzhodnem bloku: odprava cenzure, odpiranje svetu, odpiranje meja, 
svobodne volitve, na katerih lahko kandidira več kandidatov.  

 

STRAN 82 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1d 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ker so bile posledice političnih reform ţe takrat velike, pa še niso bile 
vpeljane vse demokratične spremembe. 



 

STRAN 83 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr: 
V Vzhodnem bloku je oblast prevzel Gorbačov in dopustil avtonomijo 
drţavam, kar je kasneje privedlo do demokratičnih sprememb.  
V drţavah Vzhodnega bloka so se pojavile večstrankarske volitve, 
komunistične stranke pa so sestopile z oblasti.  

 

STRAN 83 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
S padcem berlinskega zidu je bilo konec hladne vojne, saj je berlinski 
zid simboliziral delitev sveta na dva bloka. NDR se je priključila ZRN in 
nastala je enotna Nemčija. Svet se je začel ponovno povezovati na 
demokratičnih osnovah. 

 

STRAN 84 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 

REŠITEV  Pomembna dejstva Posledice 

Destalinizacija - Obdobje 

vladavine 

Hruščova, ki je 

odpravljal 

posledice 

Stalinove 

diktature. 

- Odprava gulagov, 

- izpustitev 

političnih 

zapornikov,  

- omejitev 

pristojnosti tajne 

policije,  

- dialog z zahodnim 

svetom, 

- normalizacija 

odnosov z 

Jugoslavijo. 

Reforme M. 
Gorbačova 

- Uvedba 

gospodarskih 

in političnih 

reform – 

perestrojka in 

glasnost. 

- Odpiranje svetu, 

- odprava cenzure, 

-  demokratični 

procesi v 

Sovjetski zvezi in 

Vzhodnem bloku.  

 

Razpad 
Sovjetske zveze 

- Politične 

reforme 

Gorbačova, 

več kandidatov 

na volitvah; 

- Nobelova 

nagrada za mir 

za Gorbačova. 

- Reforme so 

pripeljale do 

soverenosti 

sovjetskih 

republik, kar je 

vplivalo na razpad 

Sovjetske zveze 

in razpust 



 Varšavske zveze. 

Padec 
berlinskega zidu 

- Politične 

reforme 

Gorbačova. 

- Razpad 

vzhodnega bloka, 

- nastanek 

demokratičnih 

drţav na območju 

vzhodne Evrope, 

- zdruţitev NDR z 

ZRN v eno drţavo 
 

 

STRAN 87 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Cena kruha je strmo naraščala zaradi hiperinflacije. 

 

STRAN 87 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Stopnja brezposelnosti je naraščala zaradi zloma gospodarstva. 

 

 

STRAN 92 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Ţe med drugo svetovno vojno so ZDA s hrano in vojaško opremo 
oskrbovale svoje evropske zaveznice, kar je močno povečalo obseg 
proizvodnje v ZDA. Prav tako so ZDA med vojno nadzorovale 
svetovno 
pomorsko trgovino. Po vojni so bile ZDA najpomembnejša 
gospodarska sila, ki je uravnavala svetovno gospodarstvo. 
Pomembno vlogo pri obnovi povojne Evrope je imel Marshallow 
načrt, program za obnovitev gospodarstva. Razvil ga je tedanji 
ameriški zunanji minister George Catlett Marshall leta 1947 na podlagi 
Trumanove doktrine. Ciji Marshallovega načrta so bili: 
• odpraviti lakoto in revščino v Evropi, 
• gospodarsko modernizirati Evropo, 
• v Evropi ustvariti trg za ameriške izdelke, 
• politično in gospodarsko okrepiti Zahodno republiko Nemčijo 
ter zaščititi Evropo pred komunizmom. 
ZDA so evropskim drţavam namenile okoli 13 milijard dolarjev pomoči, 
kar je bila pribliţno desetina ameriškega proračuna. Tako so 
ZDA okrepile gospodarsko sodelovanje v Evropi in ohranile svoj 
vpliv na stari celini. Ker je Sovjetska zveza v tem videla teţnje po 
prevladi ZDA v Evropi, so morale vzhodnoevropske drţave ameriško 
pomoč zavrniti. Kot protiuteţ Marshallovemu načrtu je Sovjetska 
zveza ustanovila Svet za vzajemno gospodarsko pomoč – 
SEV. Več o tem si izvedel/-a v poglavju Svet po drugi svetovni vojni 
na strani 67. 

 

STRAN 92 



ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Finančna sredstva so prejele drţave, ki so spadale v zahodni blok – na 
zemljevidu so označene z zeleno barvo: 

- Švedska, norveška, Velika Britanija, Irska, Portugalska, 
Francija, Zahodna Nemčija,Belgija, Nizozemska, ZRN, Avstrija, 
Italija. 

Pomoč sta prejemali tudi Grčija in Turčija. 

 

 

STRAN 92 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Evropa se mora rešiti primeţa/vpliva Sovjetske zveze/komunizma. 

 

STRAN 92 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Pomagajo ji ZDA. 

 

STRAN 92 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Evropa si bo finančno opomogla in zmanjšala vpliv komunizma. 

 

STRAN 93 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Človek na karikaturi predstavlja Ameriko (ameriški policaj − represivni 
organ), ki z lasom in rešilnim jopičem skuša pomagati evropskim 
drţavam pri obnovitvi gospodarstva. 

 

STRAN 93 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
S ključavnico bodo ZDA priklenile na sebe drţave, ki bodo prejele 
pomoč. 

 

STRAN 93 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Zaradi finančne pomoči bodo drţave odvisne od ZDA. 

 

 

STRAN 94 



ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Gonilna sila povojnega zahodnoevropskega gospodarstva je bila 
Zvezna republika Nemčija (ZRN). Velik napredek je dosegla v 
avtomobilski industriji in infrastrukturi. Zaradi hitro rastoče industrije 
ji je kmalu začelo primanjkovati delovne sile, zato so se v ZRN 
začeli priseljevati delavci iz manj razvitih delov Zahodne Evrope 
(juţna Italija, Portugalska), Turčije in Jugoslavije. Priseljeni delavci 
so močno prispevali h gospodarskemu vzponu oz. čudeţu zahodne 
Nemčije. Opravljali so dela, za katera je bilo teţko najti nemške 
delavce (fizična dela v komunali in gradbeništvu) in druge zahtevnejše 
naloge, saj so se hitro priučili delu v proizvodnji. 
 
Po končani drugi svetovni vojni je Japonska (s pomočjo ZDA) začela 
proces demokratizacije, v katerem so med drugim ukinili zemljiške 
veleposesti. Podporo ZDA je imela tudi v gospodarstvu, saj so s tem 
ZDA utrjevale svoj poloţaj v Vzhodni Aziji. Tako je Japonska z 
ameriško in mednarodno finančno pomočjo dosegla hiter in izjemen 
gospodarski razvoj. Zaradi mirovne pogodbe, ki jo je podpisala ob 
koncu druge svetovne vojne, se ni smela oboroţevati, zato je finančna 
sredstva namenila za gospodarstvo. Japonska je zaradi prodorne 
gospodarske in trgovinske zunanje politike ter zaščite domačih 
izdelkov z visokimi carinami ţe kmalu po vojni postala gospodarska 
velesila. Konec šestdesetih let 20. stoletja je postala izjemno močna v 
ladjedelništvu, avtomobilski industriji, elektroniki, v proizvodnji ţeleza, 
jekla in električne energije. Njeni izdelki so hitro preplavili svetovno 
trţišče. Zaradi hitrega gospodarskega vzpona je Japonska postala 
druga svetovna velesila, takoj za ZDA. 

 

 

STRAN 95 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Evropske drţave so se začele gospodarsko povezovati: 

- zaradi oţivljanja gospodarstva, ki je bilo med vojno uničeno;  
- da bi preprečile morebitne konflikte, ki so pripeljali do nasprotij 

med drţavami in do vojn; 
- da bi skupno upravljale gospodarstvo tako skrbelo za trajnostni 

razvoj. 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od začetka 20. stoletja do začetka druge 
svetovne vojne 
Začetek 20. stoletja je bil v znamenju gospodarskega razvoja 
1.naloga 

REŠITEV ZDA, Francija, Nemčija 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od začetka 20. stoletja do začetka druge 
svetovne vojne 
Začetek 20. stoletja je bil v znamenju gospodarskega razvoja 
2.naloga 



REŠITEV Kemična, farmacevtska, avtomobilska, električna 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od začetka 20. stoletja do začetka druge 
svetovne vojne 
Začetek 20. stoletja je bil v znamenju gospodarskega razvoja 
3.naloga 

REŠITEV Avtomobil, tekoči trak, javna razsvetljava ... 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od začetka 20. stoletja do začetka druge 
svetovne vojne 
Začetek 20. stoletja je bil v znamenju gospodarskega razvoja 
4.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Napredek omogoča razvoj novih industrijskih panog, mnoţično 
proizvodnjo, hitrejšo proizvodnjo zaradi tekočega traku. Napredek je 
pocenil proizvodnjo, izdelki so postali cenejši in dostopnejši večini ljudi. 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Od povojne gospodarske krize do zlatih dvajsetih let 
1.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Za potrebe vojskovanja je bilo uvedeno vojno gospodarstvo (izdelava  
oroţja, surovine za potrebe vojske, oskrba za potrebe vojske ...). 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Od povojne gospodarske krize do zlatih dvajsetih let 
2.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Hitra gospodarska rast, manjša brezposelnost in občutek večje 
socialne varnosti, modernizacija, dvig ţivljenjskega standarda, 
potrošništvo, zabava. 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
1.naloga 

REŠITEV 1929 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
2.naloga 

REŠITEV V ZDA. 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
3.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Zmanjšan izvoz v Evropo, ker se je opomogla po končani prvi svetovni 
vojni; kopičenje izdelkov, ker se niso več prodajali; odpuščanje 



delavcev, ker se je zmanjšalo zanimanje za izdelke; zniţevanje cen – 
deflacija; izgubljanje vrednosti delnic. 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
4.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Širjenje krize v Evropo, velika brezposelnost, ZDA zahtevajo vračilo 
posojil za reševanje lastnega gospodarstva, propadanje podjetij ... 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
5.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Program New deal, ki ga je izvedel ameriški predsednik Roosevelt: 
javna dela, socialna pomoč, subvencije za kmetijske pridelke, drţavni 
nadzor nad bankami, ponovno odprtje bank … 

 

STRAN 97 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Velika gospodarska kriza je ogrozila svetovno 
gospodarstvo 
6.naloga 

REŠITEV Politika nacionalnega okrevanja v Nemčiji. 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Dva gospodarska modela: kapitalistični in komunistični 
tabela 

REŠITEV  Kapitalistično 
gospodarstvo 

Socialistično 
gospodarstvo 

V čigavi lasti so 
podjetja, banke, 
kmečke posesti, 
gozdovi, prometna 
infrastruktura? 

V last posameznikov 
ali skupine 
posameznikov. 

V lasti drţave. 

Po kakšnih 
zakonitostih se ravna 
gospodarstvo? 

Ţe izpolnjeno 

Kdo dobi dobiček? Posameznik ali 
skupina 
posameznikov. 

Drţava. 

Kakšne so socialne 
pravice drţavljanov? 

Sodelovanje med 
podjetji in sindikati, 
socialna zakonodaja, 
s katero so omilili 
razlike med revnimi 
in bogatimi.   

Določa jih drţava. 

 
 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA POVZEMI  - Gospodarstvo od konca druge svetovne vojne do danes 



NALOGE Zahodnoevropsko gospodarstvo je po drugi svetovni vojni okrevalo s 
pomočjo ZDA 
1.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr: 
Uničene tovarne in gospodarski objekti, pomanjkanje izdelkov za 
vsakdanjo rabo, izguba zaupanja v denar zaradi inflacije, uničena 
infrasturktura, pomanjkanje hrane in stanovanj. 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI  - Gospodarstvo od konca druge svetovne vojne do danes 
Zahodnoevropsko gospodarstvo je po drugi svetovni vojni okrevalo s 
pomočjo ZDA 
2.naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
ZDA so kot svetovna gospodarska velesila, ki doma ni čutila posledic 
vojne, pomagale Evropi  pri obnovi in tako povečale vpliv in nadzor 
nad svetovnim gospodarstvom. 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od konca druge svetovne vojne do danes 
3 naloga 

REŠITEV Marshallov načrt 

 

STRAN 98 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Gospodarstvo od konca druge svetovne vojne do danes 
4. naloga 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
S finančno pomočjo so ZDA okrepile gospodarsko sodelovanje, 
drţave, ki so to pomoč prejele, so zaščitile pred komunizmom. ZDA so 
s tem ohranile svoj vpliv v Evropi. 
 

 

STRAN 99 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI – Zahodni svet se je začel gospodarsko povezovati 

REŠITEV Ime 
organizacije 

Leto 
ustanovitve 

Značilnosti in glavni cilj 

 1961 - Pospeševanje gospodarske 

rasti drţav članic; 

- Pospeševanje svetovne 

trgovine; 

- trajnostni razvoj; 

- raziskovalna dejavnost. 

Evropska 
skupnost za 
premog in jeklo 

1951  

 1958 Uvedba skupnega evropskega trga 
za industrijo in kmetijstvo 

Evropska unija   
 

 

ŠTEVILKA POVZEMI – 20. in 21. stoletje sta v znamenju globalnega 



NALOGE gospodarstva 

REŠITEV Po smislu npr.: 
Nakup in prodaja izdelkov kjerkoli po svetu; večja povezanost sveta; 
produkti so na voljo v večini drţav … 

 

STRAN 102 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV  
…Nameraval je zlomiti moč nemštva in madţarstva in vse narode 
monarhije zadovoljiti s tem, da se jim prizna enakopravnost. 

 

STRAN 103 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV  
Prva obrambna točka poteka ob reki Soči. 

 

 

STRAN 104 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
/politične razmere/ 

 Zapiranje jugoslovansko usmerjenih drţavljanov; 

 prenehanje delovanja političnih strank. 
 

/kulturne razmere/ 

 Razpuščena številna slovenska društva; 

 prenehali izhajati nekateri slovenski časopisi; 

 manj slovenskih kulturnih prireditev. 
 
/vojne razmere/: 

 Veliko smrtnih ţrtev; 

 Lakota; 

 nazadovanje v gospodarstvu (vojno gospodarstvo). 

 

STRAN 105 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV /1. kvadratek/ 
30. maj 1917 
 
/2. kvadratek:/ 
Jugoslovanski klub (juţnoslovanski poslanci) 
 
 
/3. kvadratek/ 
Zdruţitev juţnih Slovanov avstro-ogrske monarhije v avtonomno enoto 
znotraj habsburške monarhije pod vodstvom Habsburţanov 
 

 

STRAN 106 



ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 a) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ozemlja, ki so bila pred tem v okviru Avstro-Ogrske: slovensko 
ozemlje brez Primorske in Prekmurja, Hrvaška, Bosna in Hercegovina 
ter Vojvodina. 
 

 

STRAN 106 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 b) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Primorska, ker so jo zasedli Italijani ter Prekmurje, ki je bilo priključeno 
k slovenskemu ozemlju šele leta 1920. 
 

 

 

STRAN 106 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 c) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
S Kraljevino Italijo, Avstrijo in Madţarsko 

 

STRAN 108 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 a) 

REŠITEV Kraljevina Črna gora in Vojvodina. 
 
 

 

STRAN 108 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 b) 

REŠITEV 1. 12. 1918 

STRAN 108 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 c) 

REŠITEV Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
 
 

 

 

STRAN 112 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, na primer: 
 

Pomembne podrobnosti Ključne besede 

Oblikovanje meje med Avstrijo in Kraljevino SHS 



 
Rudolf Maister ustanovil slovensko narodno 
straţo (kasneje slovensko vojsko) za zaščito 
slovenskega prebivalstva na Štajerskem. 
Razoroţil je nemško narodno straţo v Mariboru 
in vplival na vzpostavitev meje na Štajerskem s 
sanžermensko mirovno pogodbo (Maribor 
ostal znotraj meja slovenskega ozemlja).  
  
Za Koroško so na pariški mirovni konferenci 
določili plebiscit. Koroška je bila razdeljena na 
cono A in B. Plebiscit je bil izveden v coni A. 
Zaradi učinkovitejše avstrijske plebiscitne 
propagande se je prebivalstvo na plebiscitu 10. 
10. 1920 odločilo za Avstrijo. Velik del 
slovenskega prebivalstva na Koroškem je prišel 
pod Avstrijo. 
 

 Rudolf Maister 

 Slovenska vojska 

 Maribor 

 Sanţermenska 

pogodba 

 Koroška 

 Cona A 

 Cona B 

 Plebiscitna 

propaganda 

 Plebiscit, 10. 10. 

1920 

 

Pomembne podrobnosti Ključne besede 

Oblikovanje meje med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS 

 
Italijani so po vojni zahtevali z londonskim 
memorandumom obljubljena ozemlja. Na 
pariški konferenci je bilo določeno, da se drţavi 
sami dogovorita o poteku meje. Ta je bila 
določena z rapalsko pogodbo leta 1920. 
Primorska je pripadla Kraljevini Italiji 

 Londonski 
memorandum 

 Rapalska 
pogodba, 1920 

 

Pomembne podrobnosti Ključne besede 

Oblikovanje meje med Madžarsko in Kraljevino SHS 

 
Leta 1920 je bilo Prekmurje s trianonsko 
mirovno pogodbo vključeno v Kraljevino SHS. 
 

 Trianonska 
mirovna pogodba 

 Prekmurje 

 
 
 

 

 

 

 

STRAN 115 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
/V Avstriji/ 
Koroški Slovenci niso mogli razvijati svoje kulture, ker je bilo delovanje 
slovenskih kulturnih ustanov na Koroškem omejeno. Narodno zavedni 
duhovniki in kulturni delavci so bili preganjani. S pojavom nacizma v 
Avstriji se je ponemčevanje le še stopnjevalo. 
 
/V Italiji:/ 
Slovenci pod Italijo so bili izpostavljeni poitalijančevanju in 



fašističnemu nasilju. Prepovedana je bila raba slovenščine v javnosti. 
Preganjali so narodno zavedne Slovence.  
 
/Na Madţarskem:/ 
Slovenci na Madţarskem so bili deleţni madţarizacije. 
 
 

 

 

STRAN 117 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Uradni jezik: Srbsko-hrvaško-slovenski 
 
Prestolnica: Beograd 
 
Pristojnosti kralja: Sklicevanje in razpuščanje parlamenta, imenovanje 
ministrov in predsednika vlade 
 
Svoboščine drţavljanov: Svoboda govora, svoboda tiska in 
veroizpovedi, splošna volilna pravica za moške 
 

 

STRAN 118 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV 1. Razpustil parlament 
2. Prepovedal delovanje političnih strank in sindikatov 
3. Ukinil vidovdansko ustavo in jo kasneje nadomestil z vsiljeno 

ustavo 
4. Opiral se je na vojsko, policijo in medije 

 

 

STRAN 119 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 a) 

REŠITEV V Dravsko banovino. 

 

STRAN 119 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 b) 

REŠITEV Savska, Primorska, del Zetske in del Drinske banovine 

STRAN 120 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 a) 

REŠITEV O atentatu na kralja Aleksandra I. 

 

 

STRAN 120 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 b) 

REŠITEV V Marseillu (Francija), leta 1934. 

 



STRAN 120 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 c) 

REŠITEV Postal je Aleksandrov prestolonaslednik. Zaradi mladoletnosti ga je 
zastopal njegov stric, Knez Pavle KaraĎorĎević. 

 

STRAN 120 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
1. Gospodarsko in politično povezovanje s fašistično Italijo (politično 

oddaljevanje od Francije in Velike Britanije); 
2. ustanovitev banovine Hrvaške (visoka stopnja avtonomije, kar naj 

bi ublaţilo napetosti med srbskimi in hrvaškimi politiki); 
3. pristop k trojnemu paktu (marec 1941). 

 

 

STRAN 124 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
/Industrija:/ 
Usmerjena na domači (jugoslovanski) trg 
Veliko industrijskih obratov v tuji lasti 
Razvita predvsem urbana središča (MB in LJ) 
Prevladovala tekstilna industrija 
 
/Kmetijstvo:/ 
Prevladovale majhne kmetije 
Tehnološka zaostalost  
Upadanje kmečke obrti kot dopolnilne dejavnosti 
Propadanje kmetov (izseljevanje) 
 
 

 

 

 

STRAN 128 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

Povzemi 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
/Pomembne kulturne in znanstvene ustanove:/ 
Narodna galerija v Ljubljani 
Narodno gledališče v Ljubljani in Mariboru 

 Muzeji (Etnografski) 

 Univerza v Ljubljani 

 Akademija znanosti in umetnosti 
 
/Pomembnejši ustvarjalci:/ 

 Boţidar Jakac (slikar) 

 Veno Pilon (slikar) 

 Marij Kogoj (skladatelj) 



 Joţe Plečnik in Vladimir Šubic (arhitekta) 

 Srečko Kosovel (pesnik), France Bevk (pisatelj) 
 
 

 

 

 

STRAN 129 

ŠTEVILKA NALOGE 1 c 

REŠITEV Območja na zemljevidu naj bodo pobarvana tako: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda naj bo pobarvana tako: 
Modro pobarvan pravokotnik v legendi zemljevida: italijansko okupacijsko 
območje (Ljubljanska pokrajina) 
Rdeče pobarvan pravokotnik v legendi zemljevida: nemško okupacijsko 
območje 
Zeleno pobarvan pravokotnik v legendi zemljevida: madžarsko okupacijsko 
območje 
 

 
 

STRAN 131 

ŠTEVILKA NALOGE 3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Uiberreither je imel v mislih tiste prebivalce Štajerske, ki so simpatizirali z 
Nemci in si želeli priključitve k Nemčiji, tiste, ki bodo sprejeli nemško kulturo 
in postali Nemci. 

 
 
 
 
 
 

STRAN 134 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

REŠITEV 
 

Država Zasedeno 
območje 

Raznarodovalni ukrepi Mobi- 
lizacija 

STRAN 129 

ŠTEVILKA NALOGE 1 b 

REŠITEV b)  6. april 1941 in 11. april 1941 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemčija Gorenjska, 
Štajerska, 
Mežiška 
dolina, del 
Prekmurja, 
severni del 
Dolenjske 

- Ukinitev slovenskih 
organizacij, društev, 
posojilnic in hranilnic;  

- zahtevali so članstvo v 
nacistični organizaciji; 

- v javni rabi 
slovenščino zamenja 
nemščina; 

-  uničevanje slovenskih 
knjig,  

- izganjanje Slovencev 
in naseljevanje 
Nemce;  

- zaplemba imetja;  
- koncentracijska 

taborišča … 

Da 

Italija Ljubljana z 
Dolenjsko in 
Notranjsko 

- Spremenjeni učni 
načrti (italijanščina 
kot šolski predmet); 

- dvojezičnost v upravi; 
- časopisje pregleduje 

cenzura; 
- streljanje talcev; 
- taborišča … 

Ne 

Madžarska Prekmurje - Slovenske učitelje 
izženejo in 
nadomestijo z 
madžarskimi; 

- prepoved rabe 
slovenskega jezika; 

- madžarščina v šoli; 
- taborišče Sárvár … 

Da 

 

 

STRAN 137 

ŠTEVILKA NALOGE 4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda se je zavzemala za takojšen 
oboroženi upor proti okupatorju. 

 

STRAN 137 

ŠTEVILKA NALOGE 5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Da. V Temeljnih točkah je zapisano, da bo oboroženi boj izhodišče za 
osvoboditev in združitev vseh Slovencev, torej je program zagovarjal 
samoodločbo slovenskega naroda v bodoči združeni Sloveniji. V 7. točki so 
zapisali, da bo po vojni OF vpeljala dosledno ljudsko demokracijo.  

 

STRAN 137 

ŠTEVILKA NALOGE 6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Sovjetsko zvezo.  



 
 

STRAN 138 

ŠTEVILKA NALOGE 7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Komunisti so se borili za osvoboditev Slovenije in Jugoslavije, po vojni pa so 
načrtovali prevzem oblasti in si prizadevali za politične in socialne 
spremembe v jugoslovanski državi.  

 

STRAN 138 

ŠTEVILKA NALOGE 8 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Marca 1943 so predstavniki komunistov, sokolov in krščanskih socialistov 
podpisali dolomitsko izjavo. Izjava je komunistom zagotovila vodilno vlogo v 
OF. Po vojni je to vodilo v popolno prevlado Komunistične partije. Z 
dolomitsko izjavo je OF izgubila značaj koalicije različnih skupin.  

 

STRAN 138 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 1. 

REŠITEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po smislu, npr.: 
/Ob napadu Nemčije na Jugoslavijo: / 

- Ustanovitev Narodnega sveta; 
- posredovanje politika Marka Natlačna pri Nemcih, da bi vse območje 

Slovenije okupirala Nemčija oziroma da bi prišlo do ustanovitve 
neodvisne slovenske države pod zaščito nacistične Nemčije. 

-  
/Ob italijanski zasedbi Ljubljanske pokrajine:/ 

- Predvojni meščanski politiki so izražali lojalnost italijanskim 
okupatorjem; 

- sestavili so zahvalno spomenico Mussoliniju; 
- zavzemali so se, da bi bilo vse slovensko ozemlje združeno v eno 

upravno in politično enoto pod zaščito Kraljevine Italije; 
- pozdravili so priključitev Ljubljanske pokrajine Italiji; 
- sodelovali so v posvetovalnem telesu (konzulti), ki so ga sestavili 

Italijani. 

 

STRAN 138 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 2. 

REŠITEV 
 
 
 

Da      Da 
Da      Da 
Da      Ne 
Ne      Da 
Ne      Da 

 

STRAN 139 

ŠTEVILKA NALOGE 1. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Partizani niso bili redna vojska, ampak prostovoljci, ki so v gozdovih 
ustanavljali čete. Njihov način bojevanja je bil gverilski. Pripravljali so 
nepričakovane akcije iz zasedbe, sabotaže in diverzije. Partizanske čete so 
bile odvisne od pomoči lokalnega prebivalstva.   



 

STRAN 140 

ŠTEVILKA NALOGE 2. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ilegalne tiskarne in ilegalni radio so pomembno vplivali na razmah 
osvobodilnega gibanja. S pomočjo raznovrstnih tiskovin so učinkovito 
spodbujali, krepili, mobilizirali in organizirali boj za osvoboditev slovenskega 
naroda. Osrednjo propagandno vlogo v narodnoosvobodilnem boju je nosil 
časopis Slovenski poročevalec. Ljudi ni samo obveščal o najpomembnejšem 
dogajanju, ampak jih predvsem spodbujal, da podprejo in se priključijo 
osvobodilnemu gibanju. Okupatorji so lahko celo ubili človeka, pri katerem so 
našli številko Poročevalca ali drugo prepovedano gradivo. 

 
 

STRAN 140 

ŠTEVILKA NALOGE 3. 

REŠITEV Italijani so se aprila 1942 odločili odvzeti Ljubljančanom radijske aparate  

 
 

STRAN 140 

ŠTEVILKA NALOGE 4. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
V podporo odpora, ki ga je vodila OF, so ljudje na zidove in druge javne 
površine pisali razne napise (grafite), najpogosteje znak OF. Velikokrat so OF 
napisali skupaj s simbolom Triglava, ki ga je bilo enostavno narisati in je 
postal, poleg kratice OF, prepoznavni znak osvobodilnega gibanja.  

 

STRAN 141 

ŠTEVILKA NALOGE 5. 

REŠITEV 
 
 

/pod drugo sliko/ 
Po smislu, npr.: 
Omejitve gibanja (Italijani so Ljubljano obdali z žico, postavili cestne 
prepreke, stražnice, uvedli policijsko uro …). 
 
/pod tretjo sliko/ 
Po smislu, npr.: 
Požiganje vasi. 
/pod četrto sliko/ 
Po smislu, npr.: 
Streljanje talcev. 

 

STRAN 142 

ŠTEVILKA NALOGE 6. 

REŠITEV 
 
 

/POD PRVI ZEMLJEVID/ 
Po smislu, npr.: 
Osvobojeno ozemlje obsega območja Ljubljanske pokrajine; delno 
osvobojena ozemlja nastajajo tudi na nemškem okupacijskem območju. 
 
/POD DRUGI ZEMLJEVID:/ 
Po smislu, npr.:  
Osvobojeno ozemlje obsega zahodno Slovenijo (Primorsko) in območje 



Ljubljanske pokrajine. 
 
/POD TRETJI ZEMLJEVID:/ 
Po smislu, npr.: 
Osvobojena ali delno osvobojena ozemlja se razprostirajo skoraj po vsej 
Sloveniji (razen severovzhodna Slovenija). 

 

STRAN 142 

ŠTEVILKA NALOGE 7. 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Najbolj dejavno je bilo osvobodilno gibanje na Primorskem in v Ljubljanski 
pokrajini. Najtežje se je razvijalo v severovzhodni Sloveniji (na Štajerskem) 
zaradi ostrega okupacijskega sistema in surovih povračilnih ukrepov 
okupatorjev.  

 

STRAN 142 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

REŠITEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/levo zgoraj/ 
Po smislu, npr.: 
Politični in vojaški organizator in voditelj upora je bila OF. 
 
/sredina levo/ 
Po smislu, npr.: 
Cilj odporniškega gibanja je bil izgnati okupatorja in doseči osvoboditev. 
/levo spodaj/ 
Po smislu, npr.: 
Pisanje grafitov, izvajanje t. i. tihih akcij, tiskanje časopisa Slovenski 
poročevalec, propagandnih letakov in brošur, oddajanje radia Kričač … 
 
/sredina zgoraj/ 
Po smislu, npr.: 
Partizani so bili prostovoljci, ki so se pridružili narodnoosvobodilnemu boju v 
Sloveniji (Jugoslaviji).  
 
/sredina sredina/ 
Po smislu, npr.: 
Partizanski način bojevanja je bil gverilski. Napadali so iz zasede (»udari in 
zbeži«), izvajali sabotaže, diverzije. Skrivali so se v gozdovih. Njihova preskrba 
je bila odvisna od lokalnega prebivalstva.  
 
/sredina spodaj/ 
Po smislu, npr.: 
Prvo osvobojeno ozemlje je začelo nastajati na območju Ljubljanske 
pokrajine (Dolenjska, Bela krajina). 
 
Desno( 
Po smislu, npr.: 
Okupatorji so: 

- izvajali racije, da bi odkrili sodelavce OF; 
- Ljubljano obdali z žico in omejili izhod iz mesta;  
- uvedli policijsko uro; 



- zapirali in mučili ljudi; 
- streljali talce; 
- požigali vasi; 
- izvajali vojaške akcije in ofenzive … 

 

STRAN 145 

ŠTEVILKA NALOGE 2. 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Ljudje so med vojno živeli v strahu in pomanjkanju. Okupatorji so se nasilno 
znašali nad  civilisti, ki so resnično ali domnevno pomagali partizanom. Poleg 
tega so ljudi obremenjevale in ustrahovale stalne partizanske rekvizicije in 
nasilje posameznih partizanov. Da bi se zavarovali pred partizanskim nasiljem 
in rekvizicijami (odvzem živine, hrane, obleke …) so se ljudje organizirali v 
vaške straže.   

 
 

STRAN 145 

ŠTEVILKA NALOGE 3. 

REŠITEV odročnih predelih Dolenjske in Notranjske 
 
 

STRAN 146 

ŠTEVILKA NALOGE 4. 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
V Ljubljanski pokrajini so se vaške straže hitro širile, na območju pod nemško 
okupacijo pa ne, saj Nemci Slovencev niso hoteli pritegniti v upravljanje 
okupiranega območja in kolaboracije niso dovoljevali. Kolaboracija se torej 
pojavi tam, kjer so jo okupatorji dovoljevali oziroma vanjo privolili.  
Po kapitulaciji Italije so območje Ljubljanske pokrajine in Primorske zasedli 
Nemci. Na Primorskem je bil odpor do fašizma vse od 20. let 20. stoletja tako 
velik, da so ljudje kolaboracijo z nacisti v veliki meri zavračali.  

 
 

STRAN 147 

ŠTEVILKA NALOGE 5. 

REŠITEV »z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, SS 
četami in policijo proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim 
zaveznikom« 

 
 

STRAN 147 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

REŠITEV 
 
 
 
 

/1. vprašanje/ 
Po smislu, npr.:  
Ideološka in politična nasprotja med meščanskimi (predvojnimi) strankami in 
komunisti so izvirala iz časa pred vojno. Med vojno so se ta nasprotja zaradi 
dejavnosti komunistov v osvobodilnem boju zaostrila in prerasla v oborožen 
spopad – državljansko vojno. Predvojni politiki, ki so podpirali vaške straže in 
nato domobrance, so želeli obdržati oblast in preprečiti širjenje komunizma. 
Poglavitno vprašanje je bilo vprašanje oblasti: ali bo po vojni oblast prevzela 
Komunistična partija ali predvojni politiki, ki so podpirali vlado v Londonu. 



Komunizmu je pred vojno in med njo nasprotovala tudi Rimskokatoliška 
cerkev na Slovenskem. V komunizmu je videla največjo nevarnost, večjo kot v 
okupatorjih.  
 
 
/2. vprašanje/ 
Po smislu, npr.:  
Vaške straže: vojaške enote, ki so jih Italijani organizirali v Prostovoljno 
protikomunistično milico. Ustanovitev prve vaške straže v Št. Joštu nad 
Vrhniko julija 1942 velja za začetek vojaške kolaboracije, saj so vaške straže 
delovala pod italijanskim poveljstvom. 
 
Slovensko domobranstvo: vojaške enote, ki so jih nemški okupatorji 
uporabljali kot pomožne policijske enote. Domobranci so pomagali nemški 
vojski in policiji nadzirati zasedeno območje ter se borili proti partizanom. Po 
kapitulaciji Italije so bile enote Slovenskega domobranstva sestavljene iz 
vaških stražarjev.  
 
/3. vprašanje/ 
Po smislu, npr.:  
Vaške straže so nastale, da bi: 

- zaščitile vasi pred partizanskim nasiljem in rekvizicijami 
- ustavile širjenje komunističnih idej in komunistom preprečili povojni 

prevzem oblasti. 
V boju proti komunizmu so pristale na sodelovanje z italijanskim 
okupatorjem.  
 
/4. vprašanje/ 
Po smislu, npr.:  
Tako osvobodilno gibanje kot slovenski politiki v Londonu so sodelovanje 
domobrancev z okupatorji obsodili in vodstvo Slovenskega domobranstva 
pozvalo k opustitvi sodelovanja z Nemci.  

 
 

STRAN 149 

ŠTEVILKA NALOGE 2. 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Pomemben dogodek v partizanski državi, ki je nastajala med vojno, je bilo 
zasedanje kočevskega zbora (1.–3. oktober 1943). Odposlanci so izvolili 
Slovenski narodnoosvobodilno odpor kot zakonodajno telo. To je bil ljudski 
parlament. Z njegovo izvolitvijo je bila dosežena slovenska državnost v okviru 
federativno urejene Jugoslavije. Kočevski zbor je bil izraz samoodločbe 
slovenskega naroda.  

 
 

STRAN 150 

ŠTEVILKA NALOGE 3. 

REŠITEV osrednji politični organ osvobodilnega gibanja jugoslovanskih narodov  
 
 

STRAN 150 

ŠTEVILKA NALOGE 6. 



REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Zavezniki so v Teheranu priznali osvobodilno gibanje v Jugoslaviji. Priznanje 
zaveznikov je bilo pomembno, saj so bili Titovi partizani prepoznani kot 
vojska, ki se bori proti nacizmu. Poleg tega so zavezniki partizanom obljubili 
tudi pomoč. Začeli so pošiljati orožje, vojaške svetovalce, oblačila, sanitetni 
material, hrano.   

 
 

STRAN 150 

ŠTEVILKA NALOGE 7. 

REŠITEV 
 
 

Po smislu, npr.: 
Churchill se je zavedal, da imata Tito in Komunistična partija v Jugoslaviji 
velik vpliv in vse pogoje za prevzem oblasti po vojni. Vztrajal je, da Tito 
ohranja dialog z jugoslovansko vlado v Londonu, da bi po vojni v Jugoslaviji 
ohranili demokratično ureditev in preprečili komunistom prevzem oblasti.  

 

STRAN 151 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

REŠITEV 
 
 
 
 

Po smislu, npr.:  
Kateri so bili organi OF? 
 
 
/Kateri so bili sklepi Zasedanja odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 
oktobra 1943?/ 
Po smislu, npr.: 

- AVNOJ se je razglasil za predstavnika jugoslovanske države. 
- Jugoslavija bo oblikovana kot federacija. 
- Narodi Jugoslavije se bodo o združitvi v federativno demokratično 

Jugoslavijo odločali po načelu samoodločbe. 
- Jugoslovanskemu kralju Petru II. so prepovedali vrnitev v Jugoslavijo. 
- Vprašanje, ali bo Jugoslavija monarhija ali republika, so odložili na 

čas po vojni.  
 
Po smislu, npr.: 
Kaj so bili glavni sklepi Zbora odposlancev slovenskega naroda? 
 
 
/Kaj sta se dogovorila Tito in Šubašid?/ 

- Po vojni bodo v Jugoslaviji izvedli volitve v ustavodajno skupščino. 
- Do volitev bo nosilec zakonodajne oblasti AVNOJ. 
- Imenovano je bilo kraljevo namestništvo.  

 
 

STRAN 152 

ŠTEVILKA NALOGE 1. 

REŠITEV zaustaviti prodor Jugoslovanske armade, prepričati mednarodno javnost, da 
so domobranci samo protikomunistična, ne pa kvizlinška vojska, in doseči, da 
zahodni zavezniki zasedejo Slovenijo   

 
 

STRAN 152 



ŠTEVILKA NALOGE 2. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Partizanska vojska je bila velika in zelo dobro organizirana, priznavali so jo 
tudi zavezniki; v Sloveniji in Jugoslaviji je bila med vojno vzpostavljena ljudska 
oblast; mednarodno priznanje nove Jugoslavije ...    

 

STRAN 150 

ŠTEVILKA NALOGE 5. 

REŠITEV 15. 5. 1945  
 
 

STRAN 154 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

REŠITEV 
 
 
 
 

 
/Politične/ 
Po smislu, npr.:  
Konec vojne je imenovana začasna skupna vlada Demokratične federativne 
Jugoslavije (DFJ): Tito je predsednik, Šubašid zunanji minister; politično moč v 
državi ima Komunistična partija Jugoslavije in Tito    
 
/Gospodarske/ 
Po smislu, npr.: 
Poškodovane in uničene ceste, mostovi, železnice; požgane in uničeni vasi, 
mesta; pomanjkanje  
 
/Demografske:/  
Po smislu, npr.: 
Veliko število žrtev; zaradi vojne je v Sloveniji izgubilo življenje 6,7 % 
tedanjega prebivalstva; številni begunci po vojni; izginila je judovska 
skupnost v Sloveniji (skoraj vsi so bili umorjeni v uničevalnem taborišču 
Auschwitz ) …   
 

 

STRAN 156 

ŠTEVILKA NALOGE 1. 

REŠITEV /čas/ 
11. 11. 1945 
 
/namen/ 
Po smislu, npr.: 
Volitve v ustavodajno skupščino 
 
/Med kom so izbirali)/ 
Po smislu, npr.: 
Za Ljudsko fronto ali proti njej (skrinjica brez liste/črna skrinjica).  
 
/Kako so volili?/ 
Po smislu, npr.: 
Volivci so svojo voljo izrazili tako, da so v skrinjico odvrgli kroglico. 
 
/Program ljudske fronte/ 



Po smislu, npr.: 
Ohranitev pridobitev protiokupatorskega boja, pravične meje nove 
Jugoslavije, bratstvo in enotnost med njenimi narodi, obnova domovine ter 
izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer za vse prebivalce.  
 
/izid/ 
Po smislu, npr.: 
Zmagala je Ljudska fronta. 
 
/Volilni upravičenci/ 
Po smislu, npr.: 
Moški in ženske nad 18 let (vojaki pa ne glede na njihovo starost). Voliti niso 
smeli sodelavci okupatorja ter nasprotniki partizanstva.  

 
 

STRAN 156 

ŠTEVILKA NALOGE 2. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Volitve novembra 1945 niso bile demokratične. Že pred volitvami 
Komunistična partija ni upoštevala mnenja opozicije, v predvolilnem boju 
druge stranke niso imele enakih pogojev kot Ljudska fronta, Komunistična 
partija je nadzorovala državljane, pripravljala je zakonodajo, ki bi ji zagotovila 
čim več glasov (z zakonom o agrarni reformi je skušala pridobiti glasove 
kmetov), politično pravico je odvzela nasprotnikom in sodelavcem 
okupatorja ter njihovim sorodnikom, med samimi volitvami je prihajalo do 
goljufanja (pretresanje kroglic iz črne skrinjice v skrinjico Ljudske fronte), na 
volitvah ni bila zagotovljena zasebnost … 

 
 

STRAN 157 

ŠTEVILKA NALOGE 3. 

REŠITEV Slovenija 
Hrvaška 
Bosna in Hercegovina 
Srbija 
Črna gora 
Makedonija 

 
 

STRAN 157 

ŠTEVILKA NALOGE 4. 

REŠITEV Beograd   

 
 

STRAN 157 

ŠTEVILKA NALOGE 5. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Federativna ljudska republika Jugoslavija je bila po ustavi federativno urejena 
država, kar pomeni, da so jo sestavljale med seboj enakovredne republike. 
Vendar so imele republike omejeno stopnjo avtonomije, saj je država 
delovala centralistično (odločitve so sprejemali v Beogradu).  



 
 

STRAN 157 

ŠTEVILKA NALOGE 6. 

REŠITEV se mora boriti zoper razredne sovražnike 
paziti na ostanke kapitalizma 
paziti mora na zakrite sovražnike, ki delujejo proti interesom ljudstva 
bije boj za zmago socializma 

 

STRAN 158 

ŠTEVILKA NALOGE 8. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Množični izvensodni poboji, odvzem premoženja, prisilno delo v kazenskih 
delovnih taboriščih, montirani sodni procesi …   

 
 

STRAN 158 

ŠTEVILKA NALOGE 9. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Obtožene so obtoževali vojnih zločinov, da so med vojno v taborišču Dachau, 
kjer so bili zaprti, sodelovali z nacisti, morili Jude ter da so po vojni podtalno 
delovali proti oblasti. Na dachavskih procesih (1947–1949) so bili obsojeni 
komunisti, bivši interniranci v nacističnih koncentracijskih taboriščih. 

 

STRAN 158 

ŠTEVILKA NALOGE 10. 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
S premišljeno propagando (npr. z javnim predvajanjem dachavskih procesov 
po zvočnikih, s pisanjem v časopisih) je oblast v ljudeh vzbudila zgražanje in 
jezo zaradi dejanj, ki naj bi jih zakrivili obsojenci. Z zavajanjem je pridobila 
naklonjenost in odobravanje javnosti.  

STRAN 160 

ŠTEVILKA NALOGE Povzemi 

NAČIN REŠEVANJA Odgovore napišejo na prazna mesta v preglednici. 

REŠITEV 
 
 
 
 

(prva vrstica, prvi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Kult osebnosti velikega vodje Stalina. 
 
(prva vrstica, drugi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Kult osebnosti velikega vodje Tita. 
 
(prva vrstica, tretji kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Propaganda je oba voditelja, Stalina in Tita, prikazovala kot očeta naroda, 
tistega, ki skrbi za ljudstvo, ki ve, kaj je dobro za državo in državljane, ki je 
nezmotljiv in neomajen.  
 
(druga vrstica, prvi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Obračunavanje s političnimi nasprotniki (Stalinove čistke). 



 
(druga vrstica, drugi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Obračunavanje s političnimi nasprotniki. 
 
(druga vrstica, tretji kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Tako Tito kot Stalin sta se znebila ljudi, ki bi lahko ogrožali njuno oblast. 
Stalin je dal s pomočjo tajne policije aretirati več tisoč državljanov in jih 
poslal na prisilno delo v gulage. Tudi v Jugoslaviji so politične nasprotnike 
zapirali (npr. taborišče na Golem otoku). 
 
/tretja vrstica, prvi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Politični procesi/montirani sodni procesi. 
 
(tretja vrstica, drugi kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
Politični procesi/montirani sodni procesi. 
(tretja vrstica, tretji kvadratek/ 
Po smislu, npr.:  
V obeh državah so potekali politični procesi, v katerih so državljane 
obtoževali in pogosto pred hitrimi sodišči z lažnimi ali neprepričljivimi dokazi 
obsodili na zapor, delo v taboriščih, smrt.  

 

STRAN 162 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Z obveznim odkupom je oblast hotela ustaviti oomanjkanje, ki se ga ni 
dalo ustaviti z racionalizirano preskrbo. Z obezvnim odkupom oblast ni 
bila uspešna, saj so se ljudje temu upirali (hrano so skrivali …). Na ta 
način je oblast skušala na prisilni način vpeljati socializem. 

 

STRAN 162 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu npr.: 
Kmetje so se odkupu upirali, ker: 

- je prihajalo je do nepravilnosti; 
- je bilo je splošno pomanjkanje in je kmetom primanjkovalo ţivil; 
- kmetje niso hoteli oddati, kar so sami pridelali ... 

 

STRAN 163 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Z agrarno reform je oblast spremenila lastništvo zemljiških površin – 
zemljo so dobili tisti, ki je niso imeli in so jo v preteklosti obdelovali. 

 

STRAN 163 

ŠTEVILKA 4 



NALOGE 

REŠITEV Po smislu, npr: 
Zemljo so odvzeli lastnikom, ki je niso sami obdelovali – samostani, 
veleposetniki, Cerkev, banke.   

 

STRAN 163 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
To je oseba, ki se preţivlja z obdelovanjem lastnega zemljišča in z 
delom v industriji ali kmetijstvu. 

 

STRAN 163 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV /Podčrtano je obarvano z zeleno bravo/ 
 
Ta zakon je zajel skoraj vsa zasebna veletrgovska, prometna, 
gradbena, industrijska, lesnopredelovalna podjetja in hotele. Leta 1948 
je bilo podrţavljenih 
nadaljnjih 700 gospodarskih podjetij. Na ta način je gospodarstvo v 
veliki večini postalo drţavno. Leta 1958 pa je drţava nacionalizirala še 
stanovanjske 
in poslovne objekte ter gradbene parcele. Tako je drţava brez večjih 
vlaganj prebivalstvu omogočila bivanjske pogoje. 

 

STRAN 164 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 

REŠITEV Po smislu, npr.:  

 Značilnosti Namen 

Agrarna 
reforma 

- Razdelitev 
zemlje 
veleposestnikov, 
cerkve, 
samostanov in 
bank malim 
kmetom in tistim, 
ki je niso imeli; 

- Razdelitev 
zasebne zemlje 
v kmetijske 
zadruga – 
kolektivizacija; 

- nastanek 
polproletarialcev 
(dobili premalo 
zemlje za 
preţivetje). 

- Razlastitev 
lastnikov, da bi 
zemlje prešla iz 
zasebne v 
drţavno last; 

- uveljavljanje 
socializma. 

 

Nacionalizacija - Odvzem 
zasebne lastnine 
Nemcem, 
sodelavcem 
okupatorja, 

- Pridobitev zasbne 
lastnine za zagon 
gospodarstva.  



Cerkvi in 
premoţneim 
posameznikom. 

 

 

 

STRAN 166 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1a 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Premogovništvo, ţelezarstvo, jeklarstvo, črna metalurgija. 

 

STRAN 166 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Na ta način je drţava skušala odpraviti gospodarsko zaostalost in 
gospodarsko odvisnost od drugih drţav. 

 

STRAN 166 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV /Pozitivni učinki/ 
Po smislu, npr.: 
Izgradnja novih tovarn, razvoj industrije, posodabljanje infrastrukture. 
 
/negativni učinki/ 
Po smislu, npr.: 
Razvoj samo določenih panog, ni bilo trţno usmerjenega 
gospodarstva, premalo finančnih sredstev, pojavljati so se začele 
razlike med razvitimi in nerazvitimi deli Jugoslavije, ker je bil razvoj 
neenakomeren. 

 

STRAN 167 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Zaradi Infrmbirojevskega spora je Jugolsavija postala gospodarsko 
izolirana. Z novim modelom je svetu pokazala, da ni vezana na 
Sovjetsko zvezo, prav tako pa sovjetski model ni prinesel 
napovedanega napredka, zato je Jugoslavija poiskala novo 
gospodarsko pot. 

 

STRAN 167 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Leta 1950 je bil vpeljan model samoupravljanja oz. samoupravni 
socializem. Uvedena je bila druţbena lastnina. Tovarne in druge 
gospodarske obrate so upravljali delavci preko izvoljenih delavskih 
svetov. Ti naj bi sami določali, kaj in koliko bodo proizvajali in za kaj 
bodo porabili denar. V praksi delavski sveti niso imeli veliko pristojnosti. 
Navadno so o pomembnih zadevah odločali vodilni, delavski sveti pa 
so njihove odločitve samo potrjevali. 
Z delavskim samoupravljanjem naj bi se decentralizirala tudi drţavna 



uprava, saj se je sistem z gospodarskega področja razširil na druga 
področja delovanja drţave. V tem obdobju so veliko avtonomijo 
pridobile občine. 
Kljub spremembam je nadzor nad gospodarstvom in drugimi področji 
ostal v rokah drţavne oblasti.  
Odstopanje od sovjetske oblike socializma se je kazalo tudi v tem, da 
so ljudje lahko potovali v tujino, saj so imeli potne liste, prav tako 
cenzura ni bila več tako stroga. Potovanja so ljudem omogočila stike z 
zahodnimi drţavami, zato so se v Sloveniji pojavili vplivi zahodne pop 
kulture. 
Gospodarski model samoupravljanja je tudi v zahodnem delu sveta 
vzbudil zanimanje, ker je bil alternativa sovjetski obliki socializma. 
Čeprav je bil v Jugoslaviji sistem samoupravljanja le deloma uresničen, 
se je zaradi njega začel hitrejši gospodarski razvoj. 

 

STRAN 168 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Nekateri so v tem videli nevarnost, da bi se oslabila osrednja oblast v 
Beogradu – da ne bodo imeli več vpliva in moči odločanja in da ne 
bodo več v tako velikem obsegu vlagali v manj razvite predele 
Jugoslavije. 

 

STRAN 168 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Liberalni ekonomski program ni bil sprejet. Uvedena je bila nova 
gospodarska reforma, ki je dovoljevala delovanje trţnih zakonitosti ter 
je v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja spodbudila 
gospodarski razvoj Slovenije. Slovenska podjetja so na 
jugoslovanskem trgu kupovala poceni surovine ter tja prodajala draţje 
izdelke in storitve. Prav tako so na jugoslovanskem trgu prodajali 
izdelke, po katerih na drugih trgih ni bilo povpraševanja. Tako je 
Slovenija ustvarjala dobiček in ga del vloţila v lasten razvoj, del pa je 
morala vlagati v sklad za gospodarsko nerazvite republike. 
Slovenija je začela svoje izdelke izvaţati tudi v zahodnoevropske 
drţave, uvaţati pa je začela izdelke za široko rabo (gospodinjski 
aparati, zabavna elektronika, npr. radio in televizija). Zaradi 
posodabljanja in gradnje prometnih poti se je 
povečala tudi proizvodnja vozil. Z gospodarsko rastjo se je izboljšalo 
ţivljenje ljudi, razširilo se je potrošništvo. 
Konec sedemdesetih let se je zaradi pomanjkanja nafte pojavila 
splošna kriza v svetu, ki je prizadela tudi Jugoslavijo. Da se ne bi 
upočasnil gospodarski razvoj iz šestdesetih let se je Jugoslavija začela 
zadolţevati pri razvitih drţavah. Pojavili 
sta se tudi inflacija in brezposelnost. 

 

STRAN 168 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Ustanovila je sklad za gospodarsko nerazvite republike, v katerega so 
morale razvite republike vlagati del dobička, ki so ga ustvarjale s svojim 



gospodarstvom. 

 

STRAN 169 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI -2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Model samoupravljanja je uvedel druţbeno lastino, kjer so imeli delavci 
moţnost sodelovanja. Na ta način so decentraliziralo drţavno upravo, 
saj so veliko avtonomijo dobile občine. Ljudje so lahko potovali v tujino 
in se prosto gibali, Jugoslavija je navezovala stik z zahodnimi 
drţavami. 
V socialističnem modelu pa drţava načrtuje, upravlja in nadzira 
gospodarstvo. Prav tako ni trţno usmerjen. 

 

 

STRAN 171 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Najmanj razvite republike: Kosovo, Makedonija, Bosna in Hercegovina, 
Črna Gora 
Največ pomoči je prejemalo Kosovo. 

 

STRAN 171 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Dolg je začel naraščati leta 1975, najvišjo stopnjo je dosegel leta 1981. 

 

STRAN 171 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3a 

REŠITEV /Označeni so s zeleno bravo:/ 
Po smrti Josipa Broza se je gospodarska kriza v Jugoslaviji poglabljala: 
• nadaljevalo se je zadolţevanje drţave z najemanjem novih posojil 
v tujini; 
• jugoslovanski denar je bil razvrednoten (inflacija in hiperinflacija); 
• primanjkovati je začelo osnovnih ţivljenjskih potrebščin: olje, 
kava, toaletni papir, pralni prašek, sladkor ...; 
• cene so se začele višati; 
• zniţevale so se plače; 
• ţivljenjski standard je začel padati; 
• naraščati je začela brezposelnost; 
• zmanjšal se je uvoz. 

 

 

STRAN 171 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Jugoslavija se je gospodarsko zlomila zaradi: 

- vračanje posojil nerazvitim republikam; 
- neuspešnih ukrepov za reševanje gospodarske krize; 
- nezadovoljstva prebivalcev zaradi neučinkovitih ukrepov … 

 



STRAN 172 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- Zakaj so se poglobili nacionalni konflikti med Srbijo in Kosovom 

po prihodu Slobodana Miloševića na oblast? 
- Za kaj so se zavzemali Srbi na Kosovu po prihodu Slobodana 

Miloševića na oblast? 
- Kako se je na konflikte na Kosovu po prihodu Slobodana 

Miloševića na oblast odzvala Slovenija? 
- Kako je oblast prikrivala nacionalne konflikte? 

 

STRAN 173 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Nacionalni konflikti, 
- gospodarska kriza, 
- različni politični interesi posameznih republik … 

 

STRAN 174 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7a 

REŠITEV Na ozemlju Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. 

 

STRAN 174 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7b 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- V Sloveniji se je vojna končala v desetih dneh, na Hrvaškem je 

trajala 4 leta, v Bosni in Hercegovini pa 3 leta. 
- V Sloveniji se je vojna končala z umikom jugoslovankse vojske, 

na Hrvaške se je končala z uspšenimi akcijami hrvaške vojske, 
v Bosni in Hercegovini pa z podpisom daytonskega sporazuma. 

- V Bosni  in Hercegovini in na Hrvaškem so posredovalne modre 
čelade OZN, v Sloveniji tega posredovanja ni bilo. 

- V Bosni in Hercegovini so se dogajali genocide. 
- Zaradi vojne so Hrvaško in Bosno in Hercegovino zapuščai 

številni civilisti – begunci, ki so beţali tudi v Slovenijo; v 
Sloveniji zaradi vojne civilisti mnoţično niso zapuščali drţave. 

- V Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem so bili porušeni številni 
civilini objekti in objekti s kulturnim pomenom. 

- V Bosni in Hercegovini so Hrvati, Srbi in Bošnjakii skušali 
ustvariti vsak svojo drţavo, ker je bilo ozemlje narodnostno 
mešano, česar v Sloveniji ni blo … 
 

 

STRAN 174 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7c 

REŠITEV Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, 
Makedonija 

 



 

STRAN 174 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- Primanjkovalo jim je hrane. 
- Ostali so brez staršev. 
- Ogrevali so se tako, da so seţigali knjige. 
- Ostali so brez otroštva. 
- Kljub vsemu so imeli upanje, da bo vojne konec … 

 

 

STRAN 174 

ŠTEVILK
A 
NALOGE 

POVZEMI 

REŠITEV Po smislu, npr.: 

 
Zakaj je začela razpadati Jugoslavija? 

 

 

 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Kritičnost do obstoječega reţima; 

opozarjanje na kršitve človekovh pravic; 
avtonomija Slovenije. 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2a 

REŠITEV Neue Slowenische Kunst je slovenska politična umetniška 
organizacija, ki je s provokativnimi nastopi izzivala komunistično oblast. 
Najvidnejša predstavnika gibanja sta glasbena skupina Laibach in 
oblikovalski studio Novi kolektivizem. 
 
Družbeno angažirani mediji Mladina, Tribuna, Radio Študent 
S prispevki so javno kritizirali takratni sistem in opozarjali na njegove 
napake. 
 
Nova revija 

Razlogi za krizo v Jugoslaviji 

Kolektivno predsedstvo, zadolţevanje, inflacija, odplačevanje posojil za 

nerazvite republike, pomanjkanje dobrin, neuspešni varčevalni ukrepi, 

nezadovoljstvo prebivalstva, gospodarski zlom drţave, nacionalni konflikti 

Vojna in razpad Jugoslavije 

Vojna v Sloveniji, vojna na Hrvaškem, vojna v Bosni in Hercgovini, 

posledice za civilno prebivalstvo …  



Ustanovili so jo slovenski intelektualci ob podpori Društva slovenskih 
pisateljev. V Novi reviji so objavljali kritične prispevke o takratni oblasti. 
Leta 1987 so se v 57. številki, ki so jo poimenovali Prispevki za 
slovenski nacionalni program, avtorji zavzeli za večjo avtonomijo 
Slovenije in spodbudili proces slovenskega osamosvajanja. 

 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2b 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Slovenski intelektualci in člani društva slovenskih pisateljev so se v 
svojih člankih zavzeli za večjo avtonomijo Slovenije znotraj Jugoslavije 
in s tem spodbudili proces osamosvajanja naše drţave. 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Zmanjševala ugled oblasti; 
- opozarjala na kršitve človekovih pravic; 
- nevarnost rušenja oblasti … 

 

 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3a 

REŠITEV Fotografiji prikazujeta proces proti četverici in zborovanje v podporo 
četverici. 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3b 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- Proces proti četverici; 
- domnevna vojaška izdaja; 
- Ljubljana, 1988; 
- proces na vojaškem sodišču; 
- Janez Janša, Franci Zavrl, David Tasić, Ivan Borštner; 
- Odbor za varsto človekovih pravic; 
- Protesti v podporo četverici; 
- Zahteve po demokratizacijij; 
- slovenska oblast ni skušala preprečiti demonstracij, jih je na nek 

način podpirala … 

 

STRAN 176 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3c 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Odbor je opozoarjal na kršitve človekovih pravic, zavzemal se je za 
demokratizacijo druţbe in za suverenost Slovenije Pospešil je tudi 
pluralizacijo v Sloveniji – nastajanje slovenskih strank. 



 

STRAN 177 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Podčrtano je označeno z zeleno bravo: 
Leta 1988 so v Sloveniji iz druţbeno-civilnega gibanja, ki je 
predstavljalo opozicijo vladajoči Zvezi komunistov Slovenij (ZKS), 
začele nastajati opozicijske slovenske politične stranke. Zahtevale so 
večjo suverenost republik v obliki konfederacije in pravico do 
odcepitve. Poleg svobode političnega zdruţevanja, spoštovanja in 
uveljavljanja človekovih pravic so zahtevale tudi svobodne 
večstrankarske volitve. 
Februarja 1989 je slovenska opozicija podprla zahteve po kosovski 
avtonomiji. Prav tako je te zahteve podprla tudi Zveza komunistov 
Slovenije. Zaradi tega se je v Jugoslaviji krepilo nerazpoloţenje do 
Slovenije in spodbudilo srbsko kampanjo proti Sloveniji zaradi 
hujskanja proti enotnosti Jugoslavije. Vsi ti pritiski so med opozicijo in 
uradno slovensko oblastjo krepili enotnost delovanja, čeprav sta se 
med seboj še vedno razlikovali glede vprašanja poloţaja Slovenije v 
Jugoslaviji. 

 

STRAN 177 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Podčrtano je označeno z zeleno bravo: 
 
Februarja 1989 je slovenska opozicija podprla zahteve po kosovski 
avtonomiji. Prav tako je te zahteve podprla tudi Zveza komunistov 
Slovenije. Zaradi tega se je v Jugoslaviji krepilo nerazpoloţenje do 
Slovenije in spodbudilo srbsko kampanjo proti Sloveniji zaradi 
hujskanja proti enotnosti Jugoslavije. Vsi ti pritiski so med opozicijo in 
uradno slovensko oblastjo krepili enotnost delovanja, čeprav sta se 
med seboj še vedno razlikovali glede vprašanja poloţaja Slovenije v 
Jugoslaviji. 

 

 

STRAN 178 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

 REŠITEV Po smsilu, npr.: 
Majniška deklracija zahteva samostojno demokratično in suvereno 
drţavo Slovenijo. 
Temeljna listina Slovenije zahteva suverenost in demokratizacijo 
znotraj Jugoslavije s pravico do samoodločbe narodov.  

 

STRAN 179 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

 REŠITEV Po smsilu, npr.: 
- Dopolnila k slovenski ustavi; 
- ustanavljanje strank; 
- nastanek Demos-a; 
- spremembe v ZKS; 



-  zahteve ZKS na kongresu ZKJ v Beogradu in razpad ZKJ … 

 

STRAN 179 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

 REŠITEV Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, 
Slovenska kmečka zveza, Zeleni Slovenije 

 

STRAN 179 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

10 

 REŠITEV /dr. Joţe Pučnik/ prvi predsednik Demosa 
/Lojze Peterle/ prvi predsednik slovenske vlade 
/dr. France Bučar/ prvi predsednik slovenske skupščine (parlamenta) 
/Milan Kučan/ prvi predsednik Slovenije 

 

STRAN 180 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

11 

 REŠITEV Po smsilu, npr.: 
O tem, ali naj se Slovenija osamosvoji in postane samostojna 
demokratična drţava. 

 

STRAN 180 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

12 

 REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Velika podpora za samostojno drţavo; 
- velika enotnost med volivci … 

 

STRAN 180 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

13 

 REŠITEV Po smislu, npr.: 
ZDA, Zvezna republika Nemčija, Italija, Avstrija, EU. 

 

STRAN 183 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

14 

 REŠITEV Po smislu, npr.: 
Jugoslovanska vojska je skušala doseči: 

- mejne prehode, 
- letališče, 
- radijske in televizijske oddajnike, 
- glavno mesto, 
- pomembna cestna kriţišča. 

 
S strateškimi cilji so hoteli ohraniti enotnost jugoslovanskega ozemlja, 
saj je Slovenija na mejne prehode postavljala table z napisom 
Slovenija. Preprečiti so hoteli pretok informacij do ljudi in onemogočiti 
gibanje teritorialne obrambe. 

 

STRAN 183 



ŠTEVILKA 
NALOGE 

15 

 REŠITEV Podčrtano je označeno z zeleno bravo: 
 
Oboroţeni spopadi med slovensko teritorialno obrambo, policijo in 
jugoslovansko vojsko so trajali deset dni. Hitro napredovanje 
jugoslovanske vojske so policisti in teritorialna obramba zaustavljali s 
cestnimi blokadami. Po hitrem prodoru jugoslovanske vojske na 
slovenske meje je slovenska obramba po dveh dneh prešla v 
protinapad. Prav tako je blokirala vojašnice v Sloveniji, kjer so bili 
nastanjeni vojaki JLA. Zaradi tega je JLA začela bombardirati 
pomembnejše objekte in prometne poti (radijski in televizijski oddajniki, 
letališče ...). Z uspešnimi vojaškimi akcijami je slovenska obramba 
uspešno zaustavila napade JLA. V vojni za Slovenijo je umrlo 19 ljudi. 
Med ţrtvami so bili pripadniki 
teritorialne obrambe, policije in civilisti. Vojna za Slovenijo je bila prvi 
večji oboroţeni spopad v Evropi po končani drugi svetovni vojni, zato 
ga je tuja javnost spremljala in podprla boj Slovenije za suverenost. 
S pomočjo posredovanja Evropske skupnosti so se julija 1991 na 
Brionih začela pogajanja med Slovenijo in jugoslovansko vojsko, ki so 
se končala s podpisom brionske deklaracije – dogovora o ustavitvi 
sovraţnosti. 
 

 

STRAN 183 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

16 

 REŠITEV Po smislu, npr.: 
Z brionsko deklaracijo je bil podpisan dogovor o ustavitvi sovraţnosti 
med Slovenijo in jugoslovansko vojsko. Z njo je tudi Slovenija 
zamrznila osamosvojitvene procese za tri mesece. 

 

STRAN 183 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

17a 

 REŠITEV OZN, Svet Evrope, EU, NATO, OECD 

 

 

STRAN 184 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

POVZEMI 

 REŠITEV Po smislu npr.: 
- Naštej razloge, ki so pripeljali do osamosvojitve Slovenije. 
- Kateri so temeljni dogodki, ki so pripeljali do osamosvojitve 

Slovenije. 
- Pojasni, kakšno vlogo je imela pri osamosvojitvi slovenska 

opozicija? 
- Kaj meniš, ali je bila tedanja slovenska oblast sprva za 

samostojno Slovenijo? 
- Kaj je Demos?  
- Pojasni, kakšno vlogo je imel Demos pri osamosvojitvi 

Slovenije. 
- Pojasni, zakaj je v Sloveniji izbruhnila vojna. 
- Pojani, ali so druge drţave na začetku podpirale osamosvojitev 



Slovenije. 

 

 

STRAN 186 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- Olajšal je premagovanje razdalj; 
- napredek avtomobilske industrije je vplival na razvoj cestnega 

omreţja, varčnejši in zmogljivejši avtomobili; 
- letalstvo olajša premagovanje velikih razdalj, razvijanje novih 

materialov; 
- ţelezniški promet posten pomemben zaradi preobremenitve 

cestnega prometa; 
- razvoj novih tehnologij, ki so prijaznejše okolju … 
-  

 

 

STRAN 187 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr: 
- Vpliva na popularno kulturo, modne trende; 
- v ospredje postavi nove idole, ki bi jim bili ljudje radi podobni; 
- z razvojem filmske industrije se spremeni način preţivljanja 

prostega časa … 

 

 

STRAN 189 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Večja dostopnost do informacij; 
- enostavna komunikacija; 
- vplivali na preţivljanje prostega časa; 
- dostopni so bili širšim mnoţicam … 

 

 

 

STRAN 190 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
- Odkritje vitamina A in D: zdravljenje bolezni, ki so povezane s 

pomanjkanjem teh vitaminov, podaljševanje ţivljenja, 
zmanjšala se je smrtnost; 

- odkritje inzulina: podaljševanje ţivljenja sladkornim bolnikom, 
omogočil normalno ţivljenje sladkornim bolnikom; 

- odkritje penicilina: razvoj antibiotikov za zdravljenje različnih 
bolezni; 

- presaditev srca: podaljševanje ţivljenja, zdravljenje, normalno 
ţivljenje bolnikov; 

- zunajtelesna oploditev: otroke lahko imajo tudi pari, ki jih 



drugače ne bi mogli imeti … 

 

 

STRAN 192 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Podčrtano je obarvano z zeleno bravo 
 
Fritz Pregl 
Iznašel je uspešno metodo za mikroanalizo organskih snovi, kar je 
omogočilo 
napredek pri biokemijskih raziskavah encimov, vitaminov, hormonov in 
ţolčnih kislin. Za odkritje metode je leta 1923 prejel Nobelovo nagrado 
za kemijo in je 
danes edini Slovenec, ki je prejel to najvišje znanstveno priznanje. 
POMEN:napredek pri bio-kem raziskavah, ki so omogočale zdravljenje 
ljudi 
 
Herman Potočnik Noordung 
Je eden od utemeljiteljev astronavtike in idejni avtor umetnega satelita 
ter vesoljske postaje na kroţnici okoli Zemlje. Velja tudi za enega 
izmed 
prvih, ki je iskal rešitve za bivanje v vesolju. 
POMEN: razvoj astronavtike in raziskovanje vesolja 
 
Branislava Sušnik 
Bila je slovenska antropologinja, ki je na severu Argentine proučevala 
ţivljenje Indijancev in o njih izdala obseţno študijo. Leta 1951 je odšla 
v 
Paragvaj, kjer je vodila etnografski muzej in raziskovala ţivljenje 
indijanskih 
plemen v Juţni Ameriki. Za svoje raziskovalno delo je prejela najvišja 
paragvajska nacionalna priznanja. 
POMEN: poznavanje ţivljenja Indijancev in njihove kulture, s katero so 
se srečevali zavojevalci Juţne Amerike, ki so ta plemena asimilirali in 
jih skušali uničiti. 
 
Niko Kralj 
Bil je eden najpomembnejših slovenskih industrijskih oblikovalcev 20. 
stoletja. 
Njegov najbolj znan izdelek je leseni naslonjač Rex, ki ga izdelujejo 
še danes. Prav tako je avtor številnih patentov in prototipov, njegove 
inovativne 
rešitve pa so prispevale k uveljavitvi slovenske pohištvene industrije. 
Dvakrat je bil tudi izvedenec pri OZN za industrijski razvoj. 
POMEN: prepoznavanje slovenske pohištvne industrije v tujini, 
razvijanje sodobnih in inovativnih ter modernih  pristopov in 
industrijskem oblikovanju. 

 

 

STRAN 192 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

8 

REŠITEV Velike količine CO2 v zraku so na Zemlji začele ustvarjati učinek tople 



grede in 
segrevati ozračje. Vidne posledice se kaţejo v obliki izrednih 
vremenskih pojavov (suše, poplave, neurja ...), ki uničujejo naravne in 
človeške dobrine in spreminjajo površje Zemlje (npr. topljenje 
ledenikov). Zaradi izpustov škodljivih 
plinov se je začela tanjšati tudi ozonska plast, ki nas varuje pred UV-
sevanjem. 
S Kjotskim protokolom so se drţave podpisnice zavezale, da bodo z 
zmanjševanjem toplogrednih plinov zaustavile segrevanje ozračja. 
 
Teţava v razvitem svetu je tudi slabšanje kakovosti vode. Eden od 
razlogov 
je intenzivna kmetijska proizvodnja z uporabo umetnih gnojil in 
kemikalij za 
zatiranje škodljivcev. V mestih vodo pogosto onesnaţujejo komunalne 
in industrijske odplake. Zaradi spremenjenih podnebnih razmer se 
ponekod po svetu pojavljajo vse pogostejša in daljša sušna obdobja. 
Ker so zaloge vode omejene, ljudje iščemo rešitve za ohranjanje pitne 
vode (čistilne naprave ...). 
 
Z razvojem genetike se je povečalo tudi število umetno vzgojenih 
kulturnih 
rastlin in pasem. S poseganjem v genski zapis tako nastanejo gensko 
spremenjeni organizmi, ki dajo rastlini ali ţivali lastnosti, ki so za 
človeka ugodne 
(npr. odpornost proti škodljivcem). Takšno umetno prilagajanje 
organizmov in 
njihov vpliv na okolje še nista dovolj raziskana, zato moramo upoštevati 
varovalne ukrepe, da ne bi škodovali naravi in ljudem. 
Leta 2008 so na Norveškem odprli globalno semensko banko, v kateri 
so shranjeni vzorci kulturnih rastlin. Namen semenske banke je, da 
hrani semena, če bi se zgodila naravna ali človeška katastrofa. 

 

STRAN 192 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

9 

REŠITEV Po smislu npr.: 
- Zaradi toplotne grede ni več “pravih “ letnih časov – zelene 

zime, izjemno vroča poletja, nastajajo vremenski pojavi, ki niso 
značilni za naše območje in uničujejo pridelek, objekte;  

- pojavlja se erozija zemlje in vpliva na kakovost tal;  
- zaradi sušnih obdobij ljudje določenih kultur ne moremo več 

gojiti, primanjkuje pitne vode;  
- genski posegi lahko povzročajo tudi negativne učinke, če jih 

zlorabljamo;  
- uporaba  umetnih gnojil zastruplja hrano, kar laho pri ljudeh 

povzorča različne bolezni … 
 

 

STRAN 195 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Po drugi svetovni vojni je na razvoj potrošništva vplivala gospodarska 



rast in oglaševanje izdelkov široke porabe. Sočasno s tem so se 
spremenile tudi ţivljenjske navade in ideali ljudi zahodnega sveta: 
druţinska hiša, gospodinjski aparati, televizija, avto. Ljudje so trošili 
denar v novo nastajajočih nakupovalnih centrih. Spremenil se je tudi 
način preţivljanja prostega časa (rekreacija, nedeljski izleti, dopust …). 

 

STRAN 196 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Takoj po drugi svetovni vojni so ljudje preţivljali prosti čas tudi glede 
na socialni status. Priljubljena oblika prostega časa so bile različne 
oblike rekreacije, nedeljski izleti, pikniki, plesi v diskotekah, obisk kino 
predstav. Z uveljavitvijo TV, je postalo priljubljeno gledanje TV serij. 
Tudi danes je priljubljena oblika prostega časa rekreacija in gledanje 
televizije, vse bolj pa tudi uporaba nove tehnologije kot so računalnik, 
tablice ali pametni telefoni (igrice, druţabna omreţja,…). 

 

STRAN 196 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV … zdraviliškega turizma …zimski turizem …obalni turizem … 
mnoţičnega turizma 

 

STRAN 197 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Po drugi svetovni vojni je druţina doţivela pomembne spremembe. 
Gospodarska rast po drugi svetovni vojni je omogočila zaposlovanje in 
s tem zgodnejše osamosvajanje mladih in s tem odločanje za poroko 
in ustanovitev druţine. Moderna je postala druţina z  dvema otrokoma. 
Ţenske se zaradi moţnosti zaposlitve in graditve lastne poklicne 
kariere niso več odločale za večje število porodov. 

 

STRAN 199 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 a) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
Vloga ţenske v druţini ni bila več omejena zgolj na gospodinjska dela 
in na materinstvo. Z moţnostjo pridobitve izobrazbe, z vstopom v 
javno ţivljenje in z zaposlitvijo se je del gospodinjskih in starševskih 
nalog prenesel tudi na moţe/očete.  

 

STRAN 199 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 b) 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
V druţbi ţenske pridobivajo vse večjo vlogo. Vstopajo v javno in 
politično ţivljenje, dejavne so tudi kot znanstvenice. Nemalo ţensk se 
je izkazalo na najvišjih političnih poloţajih kot predsednica vlade, 
ministrica, vidna poslanka ali predstavnica kakšne politične stranke. 



 

STRAN 199 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
 
Po drugi svetovni vojni so v socialističnih drţavah močno poudarjali 
vlogo ţenske v javnem ţivljenju in da naj bodo zaposlene, pri čemer 
pa naj ne bi bila nič manjša njihova vloga znotraj druţine. 

 

 

STRAN 203 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

5 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Mladi so po drugi svetovni vojni tudi po zaslugi mnoţičnih medijev 
postajali čedalje bolj kritični do generacije svojih staršev in do vrednot, 
ki si jih le ti ţeleli prenesti na svoje otroke. Sčasoma so razvili svoj 
način razmišljanja in ţivljenjski slog, ki sta temeljila na uporu proti 
splošno veljavnim pravilom tedanje druţbe. Iz tega so se razvile 
mladinske subkulture: rok, hipijevstvo, pank,… 

 

 

STRAN 203 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

6 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Hipiji in pankerji predstavljajo mladinsko subkulturo - hipiji 60. leta, 
pankerji 70. leta. Oboji so predstavljali uporništvo tedanji druţbi z 
načinom razmišljanja, vrednotami, oblačenjem, glasbo, načinom 
ţivljenja. Hipiji so zagovarjali soţitje z naravo, uporabo drog, poudarjali 
so pravice ţenske in svobodno spolnost. Nasprotovali so vojni in vsem 
oblikam nasilja, kar so kazali tudi z oblačili (barvita oblačila, naravni 
materiali, cvetni vzorci). Pankerji so izraţali kritiko druţbe z glasbo z 
druţbeno kritično in včasih provokativno vsebino. Tedaj veljavnim 
druţbenim pravilom so nasprotovali z oblačili - raztrgan jeans, usnje, 
zakovice, verige, obrita glava,… 

 

STRAN 203 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

7 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Civilno druţbo predstavljajo nevladne organizacije, ki s svojim 
delovanjem delujejo za javno dobro. Civilna druţba opozarja na 
napake oblasti in zastopa interese posameznih druţbenih skupin (npr. 
socialno ogroţenih, opozarja na kršitve človekovih pravic, …) 

 

 

 

 

STRAN 204 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 



REŠITEV Po smislu, npr.: 
Migracije v sodobnem svetu močno vplivajo na medkulturne stike kot 
tudi na številne konflikte in napetosti prebivalci drţave in priseljenci. 
Da do konfliktov ne bi prišlo, je potreben medkulturni dialog, ki temelji 
na strpnem in enakovrednim odnosu med ljudmi različnih kultur.  

 

STRAN 204 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Migracije v sodobnem svetu močno vplivajo na medkulturne stike kot 
tudi na številne konflikte in napetosti prebivalci drţave in priseljenci. 
Da do konfliktov ne bi prišlo, je potreben medkulturni dialog, ki temelji 
na strpnem in enakovrednim odnosu med ljudmi različnih kultur.  

 

STRAN 206 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Po drugi svetovni vojni je Katoliška cerkev doţivela pomembne 
spremembe, do katerih je pripeljal vatikanski koncil. Da bi ljudem 
pribliţali cerkev, je bilo ukinjeno bogosluţje v latinščine, prav tako se je 
povečala vloga laikov. Katoliška cerkev je začela vzpostavljati dialog z 
nekrščanskimi verami kot tudi s povezovanjem krščanskih cerkva 
(katolištvo, pravoslavje, protestantizem). 

 

STRAN 206 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

4 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
V zahodnem se je po drugi svetovni vojni uveljavljala vzhodnjaška 
duhovnost kot ena izmed poti iskanja odgovorov na številna ţivljenjska 
vprašanja predvsem med mladimi. Vzhodnjaška duhovnost črpa 
elemente iz indijskih religij s poudarkom na jogi in meditaciji. 

 

 

STRAN 211 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

1 

REŠITEV Malo plemičev, industrialcev in bogatih meščanov 
Katoliška cerkev 

 

 
STRAN 

212 

STRAN 208 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Po smislu, npr.: 
Jama, navadno vdolbena v skalnat teren, za zaščito pred topniškim ali 
letalskim napadom; zaklonišče. 



ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 

REŠITEV Obkroţiti svastiko (je na prsih plešastega moškega) 

 



 

 

STRAN 217 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

2 

REŠITEV Bitka Zavezniki Sile osi Začetek in 
konec 
spopadov 

Izid bitke Posebnosti 
bojišča 

El 
Alamein 

Velika 
Britanija 

Italija, 
Nemčija 

November 
1942; boji 
v Severni 
Afriki se 
končajo 
maja 
1943. 

Poraz 
nemško-
italijanskih 
enot.  

- puščavska 
vojna 

- nemško 
vojsko vodi 
general 
Rommel, 
britansko 
pa general 
Montgome
ry 

Stalingrad Sovjetska 
zveza 

Nemčija Avgust 
1942– 
februar 
1943  

Poraz 
nemških 
enot; 
sovjetska 
Rdeča 
armada 
začne 
pohod 
proti 
zahodu, 
nemška 
vojska se 
umika. 

- eden 
najbolj 
krutih 
spopadov 
druge 
svetovne 
vojne 

- preživetje 
nemških 
enot je bilo 
odvisno od 
redne 
preskrbe 

- boji za 
vsako ulico 

- pomembno 
vlogo imajo 
sovjetski 
ostrostrelci  

Midway ZDA Japonska Junij 1942 Poraz 
japonskih 
enot; 
Američani 
si z zmago 
v tej bitki 
zagotovijo 
premoč 
nad 
Pacifikom. 

- Američani 
so poznali 
japonski 
načrt, ker 
so odkrili 
japonsko 
šifro. 

- Pomorska 
bitka: 
letalonosilk
e, letala, 
vojaško 
ladjevje 

 



 

STRAN 220 

ŠTEVILKA 
NALOGE 

3 a 

REŠITEV osvoboditev Palestine 
ugrabili tri letala 
talce izpustili v zamenjavo za sedem arabskih potnikov 
napad na šolski avtobus 
ubitih osem otrok in trije odrasli 
 
proti kapitalističnemu sistemu in za uvedbo komunističnega ali 
socialističnega sistema  
ropanje bank, podjetij  
atentati na politike in poslovneţe, poţige in bombne napade na 
zgradbe zahodnonemških druţb ter na vojaške objekte 
 
 
zajela in umorila enajst izraelskih športnikov  
 
priključitev Severne Irske k Republiki Irski 
ubila več ljudi  
sodelovala tudi s teroristično organizacijo ETA, ki se je borila za 
neodvisno Baskijo  
 

 

 

 

 
 
 
 
 


