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 Zedinjena Slovenija: Kako postati samostojen 
narod znotraj habsburške monarhije? 

 Peter Kozler: ZEMLJOVID SLOVENSKE 
DEŽELE: V zemljevid je vrisal etnične meje 
Slovencev; 

 1854: Bachov absolutizem in razmišljanje 
Frana Levstika v knjigi Popotovanje od Litije 
do Čateža; 

 1860: Uvedba volilne pravice za slovenske 
kmete in začetek politične delitve Slovencev; 



19. 
stoletje 

KONZERVATIVCI 

Agresivni  
katolicizem: Anton 

Mahnič (1880+) 

LIBERALCI 

Narodno-napredna 
stranka 

SOCIALNI 
DEMOKRATI 

(1888) 

JSDS: Etbin Kristan 

KRŠČANSKI 
SOCIALCI (1889) 

Kalan-Žitnik-Krek: 

Kmečke zadruge in 
posojilnice 



ČRNE BUKVE KMEČKEGA STANU (1895) 
 SOCIALNI NAČRT SLOVENSKIH DELAVSKIH 

STANOV 
 B: Kapitalizem 

 
 



 Andrej Gosar izdela socialno-etično študijo, v 
kateri izdela model socialno-gospodarskega 
delovanja, ki bi bil v prid tako delodajalcem, kot 
tudi delojemalcem; 

 Ostro obsodi divjaški kapitalizem in avtoritarne 
režime pred drugo svetovno vojno in predstavi 
njihove pomanjkljivosti; 

 Vzpostavi etični odnos do vseh glavnih 
dejavnikov gospodarskega razvoja in pove, da z 
zapostavljanjem ene strani se poruši ravnovesje 
in zato prihaja do kriznih situacij; 



 28. februar 1943; 
 Dolomitsko izjavo so najbolj podpirali 

krščanski socialisti z Edvardom Kocbekom na 
čelu; 

 S tem je KPJ prevzela vsa usposabljanja za boj 
proti okupatorju; 

 1945: KPJ s sporazumom Tito-Šubašić 
prevzame vso oblast v svoje roke; 



 Edvard Kocbek je že buril duhove pred drugo 
svetovno vojno; 

 Ni maral združevanja v politične stranke, zato 
si je prizadeval za ljudsko demokracijo po 
koncu vojne; 

 Ker je nasprotoval takratni ureditvi 
Jugoslavije, so naredili proti njemu proces, v 
katerem so bili udeleženi vsi z vrha partije; 

 Sovražnik je, sovražnika ni. 



 1948: Informbirojevski spor; 
 1953: Kot posledica informbirojevskega spora se 

oblikuje jugoslovanski način delavskega 
upravljanja: Samoupravljanje; 

 Zlata doba komunizma, ki traja od 1955-1968; 
 1968: Evropo zajamejo nemiri, v Jugoslaviji 

stavka tovornjakarjev; 
 Vodstvo KPS s Stanetom Kavčičem na čelu skuša  

vpeljati v samoupravljanje elemente liberalizma; 
 Leta 1972 je ta ideja zamrla, vendar to ni ostalo 

brez posledic; 
 



 Eden od avtorjev in največji zagovornik 
komunizma in samoupravnega sistema v SFRJ; 

 Nasprotoval je mladim komunistom, ki so 
vstopali v ZKJ in lovili samo položaj in 
protokolarno razporeditev; 

 Podpiral je idejo, da se je na položajih potrebno 
boriti za revolucijo: dejanja so pomembnejša od 
namer; 

 “Če verjameš v neko stvar, ni problem; problem 
je, če to nasprotuje tvoji vesti.” 
 



 1974: Nastane nova ustava, po kateri bi se lahko 
katerakoli republika odcepila ob soglasju vseh 
ostalih republik; 

 10. februar 1979: umre Edvard Kardelj;  
 4. maj 1980: umre Josip Broz Tito; 
 1981: Na Kosovu izbruhnejo nemiri, kar povzroči 

naraščanje velikosrbskega nacionalizma; 
 1984: Majniška deklaracija; 
 1986: memorandum SANU: Velikosrbski 

program. 
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