
 
 

Povojno obdobje 
REŠITVE 

 

1. Sovjetski zvezi 

2. a) slovensko domobranstvo; b) Večina vrnjenih domobrancev je bila v izvensodnih procesih 

pobita v raznih krajih po Sloveniji (Kočevski rog, opuščeni jaški zasavskih premogovnikov) 

3. Katoliška Cerkev 

4. Veleposestniki, cerkev, samostani, banke, delniške družbe, lastniki zemlje, ki niso bili 

kmetje. 

5. a) lista Ljudske fronte; b) Črna skrinjica; c) Ker je bilo veliko prebivalcev Jugoslavije 

nepismenih; d) Ženske 

6. 1) pretrganje tekstilnega traku (ljudje so se prestrašili in niso več upali metati v skrinjico 

brez liste); 2) načrtno premeščanje kroglic v skrinjico Ljudske fronte (se je načrtno povečevali 

število glasov Ljudske fronte); 3) odstranjevanje nezanesljivih članov volilne komisije (med 

člani komisije so si zagotovili le privržence OF) 

7. Prebivalci so trpeli pomanjkanje hrane. Osnovno hrano (mleko, moka, sladkor, meso) so 

dobivali na karte. Za hrano so čakali v vrstah in dolgo časa. Meso je bilo slabo, dobili pa so ga 

lahko le enkrat na teden. 

8. Obnavljali so jo s prostovoljnim delom: delovne akcije, udarniško delo 

9. a 2; b 3; c 1 

10. a) petletni gospodarski načrt, za katero država načrtuje celoten obseg proizvodnje; b) 

elektrifikaciji in industrializaciji (težki industriji: železarstvo, kovinska industrija) 

11. a) Julijska krajina je bila razdeljena na cono A in cono B. Cona A je bila pod britansko-

ameriško upravo, cona B pa pod upravo jugoslovanske armade; b) leta 1947 v Parizu – pariška 

mirovna pogodba; c) Svobodno tržaško ozemlje (STO); d) Osimski sporazumi, leta 1975 

12. a) 7. člen; b) Slovenski jezik bi se moral uporabljati v tisku, osnovnih in nekaterih srednjih 

šolah, v upravi, na sodiščih, na topografskih napisih v dvojezičnih okoljih.; c) Ne. 

13. Vojaški pritisk in grožnja z intervencijo, gospodarski pritisk, umik vseh gospodarskih 

strokovnjakov iz Jugoslavije, kulturni pritisk, prekinitev kulturnih izmenjav, znižanje ravni 

diplomatskih odnosov, incidenti na mejah. 



14. a) v tovarni Sava v Kranju, leta 1950; b) pomagati vodstvu podjetij pri reševanju 

gospodarskih nalog, proučevati gospodarske načrte podjetij, dajati mnenja … 

 

 

 

 

 


