
 
 

Demokratizacija in osamosvojitev Slovenije 
REŠITVE 
 
1. Tito je sam skušal zagotoviti, da bo država tudi po njegovi smrti funkcionirala brez večjih 
pretresov. Zato je ustvaril kolektivno vodstvo, ki naj bi ga nadomestilo in nadaljevalo z 
notranjo in zunanjo politiko, ki jo je začrtal. 
 
2. Vlada je najprej uvedla omejitev vožnje na določene dneve po t.i. sistemu »par – nepar« 
po številkah na registrskih tablicah, nato pa bone za gorivo. Poleg tega je kasneje ukrepe še 
zaostrovala: zamrznitev cen in plač, omejitev uvoza, zaradi varčevanja z elektriko skrajšanje 
televizijskega programa, namesto kilogramskih so začeli peči 800 gramske štruce kruha, 
javni prostori so smeli biti ogrevani le na 19 °C, z uvedbo depozita so omejili potovanja in 
množične nakupe v tujini ter odlivanje denarja iz države. 
 
3. Najuspešnejša leta so bila 60. in sploh 70. leta. V 80. letih ogrizek simbolizira krizo in 
neuspešna leta. 
 
4. a) Društvo slovenskih pisateljev; b) 22. 1. 1983; c) predrugačili bi vsebino šolskega pouka, 
kar bi bilo lahko zelo škodljivo, dolgoročno pa mogoče celo usodno za razvoj slovenskega 
naroda.  
 
5. Grbom in golobom miru. 
 
6. Tovariši jest vam ne verjamem … 
 
7. Obstoječe revije ne zadostujejo več; slovensko revijalno življenje ni urejeno tako, da bi 
ustrezalo resničnim potrebam pesniške in pisateljske produkcije; večletne pobude za novo 
revijo, ki sproti poniknejo; blokada piscev, da se ne morejo vključevati v kulturno življenje 
sebi, svojim možnostim in pravicam primerno. 
 
8. Osnovna misel je bila, da se mora slovenski narod preoblikovati v nacijo, to je, da mora 
doseči svojo državnost, ki mora temeljiti na izvirni suverenosti. 
 
9. Ker je bil proces zaprt za javnost, ker je proces potekal v srbohrvaškem jeziku in ne 
slovenskem in ker je potekal pred vojaškim sodiščem, čeprav se je sodilo civilistom (z izjemo 
Borštnerja). 
 
10. a) Majniška deklaracija se je zavzemala za popolno suverenost slovenskega naroda, 
Temelja listina Slovenije je bila manj radikalna in je še poudarjala jugoslovanski okvir. 
 



b) Majniška deklaracija 1917 se je zavzemala za združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov v 
Avstro-Ogrski v samostojno državno telo pod habsburškim žezlom. Majniška deklaracija 
1989 pa se je nasprotno zavzemala za popolno suverenost slovenskega naroda. 
 
11. dr. Jože Pučnik - predsednik Demosa; Milan Kučan - predsednik Predsedstva RS; dr. 
France Bučar - predsednik slovenske skupščine; Lojze Peterle - predsednik vlade 
 
12. Odhod je pomenil razpad Zveze komunistov Jugoslavije, vodilne jugoslovanske 
družbenopolitične organizacije. 
 
13. Rezultat pove, da se je večina Slovencev odločil, da želi živeti v samostojni in neodvisni 
državi. 
 
14. Da se bo dan po slovesnosti potrebno za samostojnost boriti. 
 
15. V Brionski deklaraciji je bilo določeno, da bo nadzor mejnih prehodov v Sloveniji v rokah 
slovenske policije, ki pa bo delovala po zveznih predpisih, da carine ostanejo prihodek 
federacije, da nadzor zračnega prometa upravlja federacija, da se na meji vzpostavi stanje 
pred 25. junijem, da se odstranijo blokade izpred vseh objektov jugoslovanske armade, da se 
enote jugoslovanske armade brezpogojno vrnejo v vojašnice, da se zagotovi prehodnost 
vseh cest, da se jugoslovanski armadi vrne oprema in objekti, da se vse enote teritorialne 
obrambe demobilizirajo in vrnejo v kraje, kjer so nastanjene in da se izpusti vse ujetnike 
najkasneje do 8. julija opolnoči. Slovenija se je strinjala, da za tri mesece ustavi 
osamosvajanje. 
 
16. 15. januar 1992. 
 
17. OZN – 22. maj 1992 
OVSE – 24. marec 1992 
EU – 1. maj 2004 
NATO – 29. marec 2004 
EURO – 1. januar 2007 
OECD – 1. junij 2010 


