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Izpitna pola 1  
 
RIMSKO CESARSTVO IN ZAČETKI KRŠČANSTVA 
 

V izpitni poli je 25 vprašanj. Možnih je 60 točk. 
 

 
1. V obdobju principata cesar nima popolne oblasti. Formalno še obstajajo republikanski organi 

oblasti (senat, ljudska skupščina, ljudski tribuni). Senat je izgubil vlogo odločilnega političnega 
dejavnika, ostala mu je le svetovalna vloga in potrjevanje cesarjevih odločitev.  

 V dominatu ima cesar absolutno oblast in se zgleduje po orientalski cesarski oblasti. Priznamo 
vsako strokovno, pravilno in utemeljeno razliko med principatom in dominatom ter za vsak del 
pravilnega odgovora dodelimo po 1 točko. 

 Skupaj 2 točki. 
 
2. Pravilna odgovora sta: Avgustus – Vzvišeni; 1 točka.  
 Princeps – pomeni prvega državljana v državi, prvega v senatu in zaupnika rimskega ljudstva;  

1 točka.  
 Upoštevamo vsak pravilno pojasnjen pojem in ga točkujemo z 1 točko. 
 Skupaj 2 točki. 
 
3. Politične reforme: senat je Avgust skrčil na 600 članov. Senat je volil uradnike in potrjeval zakone, 

ki jih je pred sprejemom potrdil tudi cesar. Prebivalcem provinc je podeljeval državljanske pravice. 
Za opis ene politične reforme dodelimo 1 točko.  
Reforme uprave provinc: reformiral je province in jih razdelil na cesarske ali vojaške in senatorske 
province; za opis 1 točka. 

 Davčna reforma: s popisom premoženja (statistični popis stanja) je poskušal izvajati pravičnejšo 
obdavčitev; odprava davčnega zakupništva v provincah; 1 točka za en opis.  

 Vojaške reforme:  
– armada, ki šteje 28 legij, je poklicna,  
– poleg redne vojske uvaja še pomožno vojsko, ki jo sestavljajo prebivalci provinc,  
– legija izbranih vojakov, pretorijancev, je varovala cesarja in skrbela za red in mir. Za opis ene 
spremembe v vojski dodelimo 1 točko.  

 Skupaj 4 točke. 
 
4. Rimske ceste je gradila rimska vojska. Za ta del odgovora dodelimo 1 točko. Ceste so gradili za 

vojaške potrebe, državne potrebe (pošta). Vsako pravilno navedbo točkujemo z 1 točko. 
 Skupaj 2 točki. 
 
5. Dejavniki, ki so prispevali k razvoju trgovine: 
 – »rimski mir«, ki je omogočal svobodno trgovanje in varnost trgovcem; 
 – uvedba enotnega denarja, ki je poenostavil trgovanje; 
 – poenotenje mer in uteži, ki prav tako prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu trgovanju; 
 – dobre (varne) prometne povezave po kopnem in na morju. 
 Vsako smiselno, kratko pojasnitev ovrednotimo z 1 točko. Samo naštete dejavnike (3) točkujemo 

z 1 točko.  
 Skupaj 3 točke. 
 
6. Prvi del odgovora, da je poglavitni razlog za uvedbo kolonata pomanjkanje suženjske delovne 

sile, točkujemo z 1 točko. Drugi del odgovora, da so veleposesti razdelili na manjše dele, tudi 
točkujemo z 1 točko. Zadnji del odgovora, da so koloni postali propadli kmetje, osvobojeni sužnji 
ali vojaki, točkujemo z 1 točko, če sta navedena vsaj dva sloja, iz katerih so izšli koloni.  

 Skupaj 3 točke. 
 
7. Obseg (meje) rimske države: v Evropi (sever) Ren in prek Donave v Dakijo, v Aziji (vzhod) do 

Tigrisa (do Perzijskega zaliva) in v Afriki (jug) severni del Afrike (do puščave). Vsaka od treh, 
popolnoma pravilnih navedb obsega rimske države prinese kandidatu po 1 točko. 

 Skupaj 3 točke. 
 
8. Limes je obrambni zid s stolpi, ki je varoval rimski imperij pred vdorom Germanov (pred vdori tujih 

ljudstev). Pravilen odgovor točkujemo z 1 točko. 
 Skupaj 1 točka. 
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9. Pravilno zaporedje je D, C, B, A. Štiri pravilne rešitve dajo 2 točki, tri in dve pravilni rešitvi 1 točko. 
 Skupaj 2 točki. 
 
10. Hebrejci verujejo v enega boga – monoteizem, sosednja ljudstva pa v več bogov – politeizem.  

Za navedbo monotizma kandidat dobi 1 točko, ravno tako za navedbo politeizma, skupaj 2 točki. 
 Skupaj 2 točki. 
 
11. Pravilni odgovori so A, C, E. Vsak pravilen odgovor da 1 točko. Če je poleg treh pravilnih 

odgovorov še en nepravilen, se točkuje z 2 točkama; če sta ob treh pravilnih odgovorih še dva 
nepravilna, se točkuje z 1 točko. Če sta obkrožena dva pravilna in dva nepravilna odgovora, 
kandidat dobi 1 točko. Vse drugo je 0 točk. 

 Skupaj 3 točke. 
 
12. Judje so bili razseljeni zaradi spopadov (judovski vstaji, pa tudi že prej), gospodarskih razlogov 

(trgovine, dobre povezave …), enotnosti cesarstva, izgona, preganjanj … Navedba vsakega 
konkretnega razloga prinaša 1 točko, skupaj 2 točki. 

 Skupaj 2 točki. 
 
13. Salomonov tempelj je bil razrušen (razen zidu žalovanja, objokovanja; zahodne stene), oplenjen. 

Ena navedba zadostuje za 1 točko. 
 Skupaj 1 točka. 
 
14. Mitraizem so lahko vključili v svoj panteon, krščanstva ne; kristjani so vztrajali pri monoteizmu, 

cesarjev niso priznavali za bogove in jim niso hoteli darovati; krščanske vere niso poznali in 
razumeli – obredi so jim bili tuji ipd. Opis dveh razlogov prinaša 2 točki, vsak opis po 1 točko.  
Če sta dani le dve navedbi, se točkujeta z 1 točko.  

 Cesarji, ki so preganjali kristjane, so bili Neron, Decij in Dioklecijan. Pravilna navedba dveh 
cesarjev se točkuje z 1 točko. 

 Skupaj 3 točke. 
 
15. Pravilni sta trditvi A in D. Vsaka se točkuje z 1 točko. Če je poleg dveh pravilnih obkrožena še 

ena napačna trditev, se odgovor točkuje z 1 točko. Vse drugo je 0 točk. 
 Skupaj 2 točki. 
 
16. Prvi element: krščanstvo postane dovoljena vera leta 313 z milanskim ediktom cesarja 

Konstantina – dve navedbi zadoščata za 1 točko. Skupaj 1 točka. 
 Drugi element: Krščanstvo postane državna vera s cesarjem Teodozijem, leta 391 – 1 navedba 

za 1 točko. Skupaj 1 točka. 
 Tretji element: zadnji poskus poganske stranke je bila bitka pri Frigidu leta 394 med cesarjem 

Teodozijem in Evgenijem. Dve navedbi (obvezna navedba, da gre za bitko pri Frigidu) prinašata  
1 točko. Skupaj 1 točka. 

 Četrti element: navedba dveh vzrokov za širjenje krščanstva – nauk sam, boljši položaj v družbi, 
ko krščanstvo postane državna vera ipd. Navedba dveh razlogov da 1 točko. Skupaj 1 točka. 

 Peti element: razlaga organizacije – občine se povezujejo v škofije, te v nadškofije, te v patriarhije 
– prinaša 1 točko; oblikovanje hierarhije – vsaka smiselna razlaga prinaša 1 točko. Skupaj  
1 točka. 

 Skupaj 5 točk. 
 
17. Odgovor latinščina prinaša 1 točko. 
 Skupaj 1 točka. 
 
18. Za pet pravilnih rešitev kandidat dobi 2 točki, za štiri in tri pravilne rešitve 1 točko. 
 Skupaj 2 točki. 
 
19. Prvi element: na Staro in Novo zavezo – 1 točka. 
 Drugi element: koncil je cerkveni zbor – 1 točka. 
 Tretji element: herezija je krivoverstvo, odpadništvo, neprava vera ... Ena pravilna navedba da  

1 točko. 
 Skupaj 3 točke. 
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20. Pravilno zaporedje je 1, 5, 2, 6, 4, 3. Za šest pravilnih rešitev se dodelijo 3 točke, za pet in štiri 
pravilne rešitve 2 točki, za tri in dve pravilni rešitvi 1 točka. 

 Skupaj 3 točke. 
 
21. Cesar Karakala je podelil rimsko državljanstvo vsem svobodnim (svobodno rojenim) prebivalcem 

cesarstva. 
 Pravilni odgovor točkujemo z 1 točko. 
 Skupaj 1 točka. 
 
22. Romanizacija ali rimski vpliv na nerimska območja pomeni širjenje rimske kulture, načina 

življenja, jezika, gospodarstva in politike. Ustrezno pojasnjen pojem, vsaj z dvema elementoma, 
točkujemo z 1 točko.  

 V drugem delu odgovora mora kandidat navesti Španijo (Hispanijo) in Galijo oziroma katero 
drugo provinco na zahodu. Ta del točkujemo z 1 točko ob navedbi dveh provinc.  

 Skupaj 2 točki. 
 
23. Pravilni odgovor: 3, 1, 5, 6, 2 in 4. Za šest pravilnih navedb dodelimo 3 točke, za pet in štiri 

pravilne navedbe 2 točki, za tri in dve navedbi pa 1 točko. Ena pravilna navedba je 0 točk.  
 Skupaj 3 točke. 
 
24. Nova prestolnica (mesto) je Konstantinopel (Byzantium); 1 točka. 
 V srednjem veku je prestolnica Bizanca; 1 točka. 
 Skupaj 2 točki. 
 
25. Pravilne obkrožitve so: A, E in F. Vsaka pravilna obkrožitev se točkuje z 1 točko. Če kandidat 

obkroži štiri črke, tri pravilne in eno nepravilno, točkujemo nalogo z 2 točkama. Vse drugo je  
0 točk. 

 Skupaj 3 točke. 
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Izpitna pola 2 
 
SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
Ta pola ima 25 vprašanj. Možnih je 60 točk. 
 
 
1.  1 nemški okupator, 

2 italijanski okupator, 
3 madžarski okupator. 
Dve točki dobi kandidat, če pravilno označi tri ozemlja, ki so jih dobili v upravo okupatorji.  
Če označi pravilno dve področji, dobi 1 točko. Če pravilno označi samo ozemlje enega 
okupatorja, dobi 0 točk. 
Skupaj 2 točki.  

 
2. Narodni svet je vodil dr. Marko Natlačen, zadostuje navedba priimka. Za ta del odgovora dobi 

kandidat 1 točko. 
Ustanovitelji Narodnega sveta so najprej želeli doseči ohranitev reda in miru in izročitev orožja, 
ljudi so pozivali, naj se ne ovajajo in upirajo. 
Narodni svet je od enot jugoslovanske vojske zahteval, naj se mu podredijo, da bi tako dobil 
nadzorstvo nad oboroženimi silami, vendar jugoslovanske enote tega niso sprejele. Narodni svet 
si je tudi prizadeval, da bi ustanovili samostojno državo po vzoru Slovaške, ki bi bila podrejena 
nemškemu okupatorju. Narodni svet je poskušal dobiti v roke izvršno oblast, kar pa mu tudi ni 
uspelo. Upoštevamo navedbo in opis dveh elementov in vsakega točkujemo z 1 točko. Za ta del 
odgovora dobi kandidat 2 točki. Če kandidat dva elementa samo našteje, dobi 1 točko. 
Skupaj 3 točke.  

 
3. Šolstvo: nemški okupator je prepovedal vse slovenske šole in v šolah uvedel samo nemški jezik, 

italijanski okupator je dovolil slovensko šolstvo od osnovne šole do univerze, uvedel pa je 
dodatno učenje italijanskega jezika. Upoštevamo tudi druge smiselno pravilne odgovore. 
Upoštevamo eno navedbo in točkujemo z 1 točko.  
Uporaba slovenščine: nemški okupator je takoj umaknil iz javnosti vse slovenske napise, 
prepovedal uporabo slovenščine v javnosti itd.; italijanski okupator pa je dovolil uporabo 
slovenščine v javnosti, vendar tudi uvajal dvojezične napise. Upoštevamo tudi druge smiselno 
pravilne odgovore. Upoštevamo eno navedbo in točkujemo z 1 točko.  
Skupaj 2 točki. 

 
4. Kočevska je pripadla italijanskemu okupatorju, upoštevamo tudi Italiji. Za ta del odgovora dobi 

kandidat 1 točko. 
Najpomembnejša posledica je bila, da se je nemška manjšina iz Kočevske v veliki večini 
prostovoljno izselila na nemško okupacijsko območje, od koder so prej izgnali slovensko 
prebivalstvo, nekaj pa se jih je preselilo tudi v Nemčijo in v druge od Nemcev okupirane kraje. 
Zadostuje navedba preselitve, za kar dobi kandidat 1 točko.  
Skupaj 2 točki. 

 
5. Pravilni vrstni red od zgoraj navzdol je: 3, 4, 2, 1, 4, 3. Za šest pravilnih odgovorov dobi kandidat  

3 točke, za pet ali štiri pravilne odgovore 2 točki, za tri ali dva pravilna odgovora 1 točko, za eno 
ali nič pravilnih odgovorov 0 točk.  
Skupaj 3 točke. 

 
6. Revolucionarni tabor je za takojšen upor proti okupatorju, stari politiki so proti in zagovarjajo upor 

šele, ko bo za to primeren čas. Za pravilno primerjavo dobi kandidat 2 točki. Če opiše samo 
pogled enega tabora, dobi 1 točko.  
Skupaj 2 točki. 

 
7. Imenovali so se partizani. Za pravilen odgovor dobi kandidat 1 točko.  

Skupaj 1 točka.  
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8. Prvo vprašanje: Osvobodilna fronta (Protiimperialistična fronta) je bila ustanovljena 26. (27.) 
aprila 1941, sprva se je imenovala Protiimperialistična fronta, ob napadu na Sovjetsko zvezo pa 
se je preimenovala v Osvobodilno fronto. Za popoln odgovor na vprašanje dobi kandidat 1 točko, 
nepopolnega odgovora ne upoštevamo. 
Drugo vprašanje: Pobudo za ustanovitev fronte je dala Komunistična partija Slovenije (KPS), na 
ustanovnem sestanku pa so sodelovali še levo krilo Sokola, krščanski socialisti in kulturni delavci. 
Zadostuje navedba dveh ustanovnih skupin. Za pravilni odgovor na prvi del vprašanja in navedbo 
vsaj dveh ustanovnih skupin dobi kandidat 1 točko, delnega odgovora ne upoštevamo. 
Tretje vprašanje: Stare meščanske stranke je strah, da bodo po vojni izgubile oblast, oziroma da 
bo Osvobodilna fronta monopolizirala oblast. Za razmišljanje v tej smeri dobi kandidat 1 točko. 
Četrto vprašanje: Osvobodilna fronta je nase opozarjala s trošenjem letakov po ulicah, napisih po 
stenah, ustanovitvijo radia Kričač, organiziranjem raznih demonstracij proti okupatorju, npr. 
praznovanjem kulturnega dne, upoštevamo še druge smiselne odgovore. Upoštevamo tri 
navedbe. Za tri pravilne navedbe dobi kandidat 2 točki, za dve navedbi 1 točko, za eno navedbo 
0 točk. Skupaj 2 točki. 
Skupaj 5 točk.  

 
9. Razlogi za krepitev protirevolucionarnega tabora so bili: grob odnos do prebivalstva na podeželju, 

neupravičene usmrtitve, razglašanje ljudi za belogardiste, zato da so jim lahko zaplenili hrano in 
imetje, oblastniško vedenje posameznih partizanskih častnikov in pojav »vojvodstva«, opazna 
želja po izvajanju druge faze revolucije. Upoštevamo dve navedbi in kratek opis ter vsakega 
točkujemo z 1 točko, skupaj 2 točki. Če kandidat razloge samo navede, dobi 1 točko.  
Oboroženi formaciji sta: 
vaške straže, upoštevamo tudi Milizia volontaria anticomunista (MVAC) oz. bela garda. Za ta del 
odgovora dobi kandidat 1 točko.  
Četniški odredi, upoštevamo tudi plava garda. Za ta del odgovora dobi kandidat 1 točko. Delnega 
odgovora ne upoštevamo. 
Skupaj 4 točke.  

 
10. Ukrepi italijanskih oblasti so bili: streljanje talcev, streljanje civilistov, ki so jih med veliko ofenzivo 

ujeli zunaj vasi, odganjanje ljudi v internacijo, v taborišča, požiganje vasi, množično zapiranje 
sumljivih prebivalcev. Upoštevamo tri navedbe okupatorjevega nasilja nad prebivalstvom in vsako 
točkujemo z 1 točko. Za tri naštete ukrepe 2 točki, za dva našteta ukrepa 1 točko, za enega ali 
nobenega 0 točk.  
Skupaj 2 točki.  

 
11. Pravilni vrstni red od zgoraj navzdol se glasi: 2, 2, 1, 1. Za štiri pravilne odgovore damo 2 točki,  

za tri ali dva pravilna odgovora 1 točko, za en ali noben pravilen odgovor damo 0 točk.  
Skupaj 2 točki. 

 
12. Dolomitsko izjavo so podpisali na zahtevo Komunistične partije Slovenije, upoštevamo tudi KPS. 

Za ta del odgovora dobi kandidat 1 točko. Dolomitsko izjavo so podpisali zato, ker so v 
komunistični stranki želeli trdneje poenotiti Osvobodilno fronto, zbali so se tudi prevelikega vpliva 
drugih skupin znotraj osvobodilne fronte, še posebno prevelikega vpliva krščanskih socialistov, 
razmišljali so o koncu vojne in izvedbi druge faze revolucije, prevladoval je tudi strah pred 
izkrcanjem zahodnih zaveznikov v Istri. Upoštevamo eno navedbo in kratek opis vzroka. Če je 
vzrok samo naveden, ne pa opisan, dobi kandidat 0 točk.  
Skupaj 2 točki. 

 
13. Nemški okupator je takoj izgnal veliko večino slovenskih duhovnikov, duhovnike je zapiral, pobijal 

in pošiljal v koncentracijska taborišča. Upoštevamo eno navedbo in točkujemo z 1 točko. 
Italijanski okupator je bil do Cerkve milejši. Duhovnikov ni zapiral ali izganjal, dovolili so tudi 
naselitev izgnanih duhovnikov iz nemške zasedbene cone v Ljubljanski pokrajini. Upoštevamo 
eno navedbo in točkujemo z 1 točko.  
Skupaj 2 točki. 

 
 
14. Pravilno: B – točkujemo z 1 točko. 

Skupaj 1 točka. 
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15. Prvo vprašanje: nastalo je večje osvobojeno ozemlje; večina slovenskih krajev je prišla pod 
partizanski nadzor; partizanska vojska je z razorožitvijo večine italijanskih enot pridobila veliko 
zlasti težkega orožja (topove, havbice, tanke); izboljšala je oborožitev; partizanske enote so se 
številčno okrepile (tudi zaradi mobilizacije) – ustanovljene so bile nove brigade; partizanska 
vojska je vojaško porazila glavnino domačih protipartizanskih skupin; dana je bila možnost za 
sklic kočevskega zbora (možnost izvedbe volitev na osvobojenem ozemlju). Upoštevamo dve 
različni pridobitvi in točkujemo z 2 točkama.  
Drugo vprašanje: ob italijanski kapitulaciji je na Primorskem prišlo do splošne ljudske vstaje; 
konec je bilo fašistične italijanske oblasti (Primorska se je rešila četrt stoletja trajajočega 
fašističnega narodnega zatiranja in nasilja); s pomočjo OF je na Primorskem nastala nova ljudska 
oblast (ustanovljen je bil Narodni svet za Primorsko) kot izraz težnje za priključitev te pokrajine 
(dežele) matični domovini. Upoštevamo eno navedbo in točkujemo z 1 točko. 
Skupaj 3 točke. 

 
16. Pri Grčaricah je partizanska vojska porazila in razorožila glavnino slovenskih četnikov (plave 

garde) – 1 točka; na Turjaku pa pripadnike vaških straž (upoštevamo tudi: MVAC; 
protikomunistično milico; belo gardo) – 1 točka. 
Skupaj 2 točki. 

 
17. Nacistična Nemčija (tretji rajh; nemška vojska) – 1 točka. 

Skupaj 1 točka. 
 
18. Prvo vprašanje: domobranske enote so imele status pomožnih policijskih enot pod nemškim 

poveljstvom; bile so pomožna policijska sila za boje in varovanje v Ljubljanski pokrajini; imele so 
podobno vlogo kakor vaške straže, vendar so bile bolje organizirane in bolj učinkovite, saj jih je 
nemški okupator oborožil, opremil, uril in plačeval. Upoštevamo eno opredelitev in točkujemo  
z 1 točko. 
Drugo vprašanje: domobranske enote naj bi varovale prometne objekte; po vaseh pa opravljale 
policijske naloge (lovile sodelavce in simpatizerje NOG); pregnale partizane iz posameznih vasi  
in drugo. Upoštevamo eno nalogo in točkujemo z 1 točko.  
Tretje vprašanje: nemški okupator je glavnino domobrancev prisilil z domobransko prisego  
(s prisego) v dosledno sodelovanje, pokorščino in lojalnost – 1 točka. 
Skupaj 3 točke. 

 
19. S teheransko konferenco »velikih treh« je bil partizanski vojski priznan status zavezniške vojske 

(priznali so jo kot del protifašistične koalicije) – 1 točka. Domobrance so zavezniki videli v luči 
sodelovanja z nemškim okupatorjem; domobranske enote so šteli med kolaboracijske enote 
(kvislinške oddelke), zaradi sodelovanja s silami osi (nemškim okupatorjem). Upoštevamo eno 
opredelitev in točkujemo z 1 točko. 
Skupaj 2 točki. 

 
20. Deportacija je prisilna preselitev posameznikov ali dela prebivalstva v drug kraj; med drugo 

svetovno vojno je bil to kaznovalni ukrep proti sorodnikom partizanov – 1 točka. Kulturni molk je 
kulturno-politična akcija OF, s katero je spodbujala (kulturne delavce in prebivalce) k bojkotu vseh 
prireditev (gledaliških predstav; razstav; koncertov itd.), ki so imele pečat sožitja z okupatorjem; 
prepoved pisanja in izdajanja revij in knjig mimo nadzora NOG. Upoštevamo eno opredelitev in 
točkujemo z 1 točko. 
Prekomorci so pripadniki prekomorskih vojaških enot NOV, oblikovanih v zavezniških oporiščih  
v Italiji in severni Afriki; te enote so vključevale prostovoljce iz vrst slovenskih (deloma tudi 
hrvaških) izgnancev, beguncev, internirancev, vojnih ujetnikov, mobilizirancev v italijansko vojsko 
(Primorcev); prekomorci so sodelovali pri osvobajanju Dalmacije in Slovenije. Upoštevamo eno 
smiselno opredelitev in točkujemo z 1 točko.  
Skupaj 3 točke. 

 
21. Prvo vprašanje: Rdeča armada (RA, sovjetska armada, bolgarske enote) – 1 točka. 

Drugo vprašanje: nemške enote, ki so se umikale čez naše ozemlje, niso upoštevale 
podpisanega premirja; hotele so se vdati zahodnim zaveznikom, pot čez Karavanke pa jim je  
že zaprla partizanska vojska; z nemškimi enotami so se na Koroško umikale tudi domače 
protipartizanske (kolaboracijske) enote, ki se prav tako niso bile pripravljene vdati partizanom. 
Upoštevamo en argument in točkujemo z 1 točko.  
Skupaj 2 točki. 
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22. Pričakovani odgovori so: domobranske enote so se v veliki večini, skupaj z nemškimi, umikale na 
Koroško (bežale k zahodnim zaveznikom) – 1 točka; zavezniške oblasti so jih izročile v matično 
domovino (poslale nazaj v Slovenijo) – 1 točka; večino pripadnikov teh enot so brez sodnih 
obravnav likvidirali (ali ena konkretna navedba, npr.: največ v Kočevskem rogu, rudniških jaških  
v Zasavju, Teharjah in drugod) – 1 točka. 
Skupaj 3 točke. 

 
23. Pravilno: A, B, D. Vsako pravilno rešitev točkujemo z 1 točko. 

Skupaj 3 točke. 
 
24. Prvo vprašanje: zavezniki so dajali materialno pomoč (pošiljke orožja, obutve, oblačil, sanitetnega 

materiala, živil); dragocena je bila pomoč pri zdravljenju ranjencev v zavezniških bolnišnicah v 
Italiji. Upoštevamo en argument in točkujemo z 1 točko.  
Drugo vprašanje: pripadniki osvobodilnega gibanja so rešili veliko zavezniških letalcev, posadk 
letal, ki so se – zaradi poškodb (sestrelitve) ob poletu na bojne naloge v nemški zračni prostor ali 
ob vračanju – zrušila nad Slovenijo; za zaveznike je bilo pomembno tudi zbiranje informacij; 
partizanske enote so zadrževale okupatorjeve sile, ki bi jih drugače lahko premestil na bojišča  
v Italijo; z rušenjem prog so partizani omejevali sovražnikove transporte, namenjene proti Italiji ali 
na jug Balkana. Upoštevamo en argument in točkujemo z 1 točko. 
Skupaj 2 točki. 

 
25. Prvo vprašanje: najpreprostejša oblika kulturnega delovanja v NOG so bili mitingi (govori in 

recitacije); pomembno je bilo delovanje partizanskih pevskih zborov (prepevanje partizanskih, 
ponarodelih in domoljubnih pesmi); nastajale so tudi izvirne zborovske skladbe; nastopanje 
gledaliških skupin (po kapitulaciji Italije so na osvobojeno ozemlje prišli tudi poklicni igralci in 
igralke); ustvarjanje likovnih del (razstave); pomembno kulturno in propagandno vlogo je igral tisk 
– delovale so številne partizanske tiskarne (izdajanje časopisov, brošur, pa tudi tiskanje pesniških 
zbirk in književnih del); od začetka leta 1944 so na osvobojenem ozemlju (Bela krajina) delovali 
tudi Znanstveni inštitut, Slovensko narodno gledališče, Umetniški klub itd. 
Upoštevamo navedbo dveh vsebinsko različnih oblik kulturnega delovanja v NOG in točkujemo z 
1 točko.  
Drugo vprašanje: pomen je bil predvsem v popestritvi življenja; v spodbudi; vlivanju poguma 
borcem in prebivalstvu; prikazovanje partizanskega načina življenja. Upoštevamo en argument in 
točkujemo z 1 točko.  
Tretje vprašanje: Karel Destovnik – Kajuh, Vladimir Pavšič – Matej Bor, Ciril Kosmač, Oton 
Župančič, Mile Klopčič, Vitomil Zupan; Edvard Kocbek, Ivo Gruden, Tone Seliškar idr. Za pravilno 
navedbo enega književnika ali pesnika dodelimo 1 točko. 
Skupaj 3 točke. 

 
 


