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Spoštovani obiSkovalci, dragi goStje … 

grad na griču nad mestom – imenujemo ga preprosto ljubljanski  
– je sam po sebi zgodovina. prvotno utrdbo je zaradi turške nevarnosti  
v 15. stoletju nadomestil kamnit grad, kasneje večkrat dozidan.  
bil je domovanje tuje gosposke - fevdalcev in plemičev, strateška vojaška  
utrdba v obeh svetovnih vojnah, pa tudi mestni zapor in zasilno  
prebivališče priseljencev.
obsežna in strokovno zahtevna prenova, ki je trajala dobrih pet desetletij, 
je omogočila, da je v zadnjih letih ljubljanski grad postal slikovito prizorišče 
najrazličnejših kulturnih dogodkov in prireditev. ob tem ostaja prepoznavno 
znamenje in simbol ljubljane; z našo zadnjo pridobitvijo, vzpenjačo, pa ena 
najbolj obiskanih turističnih točk prestolnice in celotne Slovenije.
Sto tisoč obiskovalcem gradu želimo, poleg čudovitih razgledov, 
monumentalnosti grajske arhitekture, umetniških prireditev in možnosti  
za sprehode in pogostitev, ponuditi tudi  vpogled v preteklost, posebnosti  
in znamenitosti dežele tega koščka sveta med alpami in jadranom. 
Z nelahko nalogo se je spopadla skupina vrhunskih zgodovinarjev, 
muzealcev in oblikovalcev pod vodstvom dr. boža repeta,  
mag. blaža vurnika in irene šinkovec. veseli me, da so uspeli postaviti 
sodobno razstavo, ki predstavlja slovensko zgodovino jedrnato, pregledno  
in celovito s poudarkom na izbranih temah in osebnostih. poteši naj 
radovednost različnih generacij obiskovalcev, domačinov ter tujcev  
in naših gostov s posebnimi potrebami.
Moja posebna zahvala gre tudi blažu peršinu, direktorju Muzeja in galerij 
mesta ljubljane ter Stanetu Miklavcu, vodji ljubljanskega gradu  
(Festival ljubljana) za vsa prizadevanja, da je tudi z njuno strokovnostjo 
razstava zasijala v pravi luči. 
verjamem, da vas bo ta privlačen, poljuden in obenem strokoven »uvod« 
pritegnil tudi k obisku Mestnega muzeja in drugih ljubljanskih galerij,  
kjer lahko še dodatno nahranite svojo vedoželjnost.
dobrodošli v najlepšem mestu na svetu – in kmalu spet na svidenje!

 Zoran janković
 župan mesta ljubljana



praZgodovina in riMSko obdobje (200 000 pr.n.št. – 500) 
7

Srednji in Zgodnji novi vek (500 – 1800) 
15

dolgo 19. Stoletje in 1. Svetovna vojna (1800 - 1918) 
31

jUgoSlovanSka kraljevina in 2. Svetovna vojna (1918 - 1945) 
37

SocialiStiČna jUgoSlavija (1945 - 1991) 
43

SaMoStojna Slovenija (od 1991) 
51

5



eMonec, 
2. stoletje 
narodni muzej Slovenije

današnje oZeMlje Slovenije je S Svojo iZjeMno lego, na 
križišČU naravnih poti Med alpaMi, jadranoM in panonijo, 
že od najStarejših obdobij StiČišČe raZliČnih kUltUr in 
ljUdStev, ki So naM S SvojiMi dejanji in naČinoM življenja 
ZapUStili bogato dedišČino. geograFSka raZnolikoSt 
je SkoZi tiSoČletja vplivala na neenotno poSelitev 
poSaMeZnih pokrajin.
najStarejši redki Sledovi Človekove priSotnoSti na 
SlovenSkeM oZeMljU Segajo daleČ v kaMeno dobo,  
v obdobje poledenitev in vMeSnih otoplitev,  
okoli 200 000 let v pretekloSt.

praZgodovina in riMSko obdobje
200 000 pr.n.št. – 500

K
L

E
T
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pred približno 80 000 leti so se tu 
naselili neandertalci, okoli 40 000 
let kasneje so se jim pridružili kroma-
njonci, predniki današnjega človeka. 
preživljali so se z lovom in nabiralni-
štvom ter izdelovali kamnita in košče-
na orodja. piščal iz jame divje babe in 
šivanka iz potočke zijalke pa kažeta na 
visoko stopnjo njihovega razvoja.

še veliko mrzlih obdobij je preteklo, 
preden so se ljudje lahko za stalno 
naselili. to sta jim omogočili otoplitev 
ob koncu ledene dobe ter udomačitev 
rastlin in živali, presežna hrana pa 
je vplivala tudi na povečanje prebi-
valstva. Z zgraditvijo stalnih bivališč 
je človek prvič intenzivno posegel v 
naravno okolje. geografsko raznoliko 
ozemlje današnje Slovenije je omo-
gočilo različne vrste naselitvenih pro-
storov, od jam, nižin do jezerskih in 
rečnih obrežij. Med najzanimivejšimi 
naselbinami so prav gotovo kolišča - 
naselja na kolih, ki jih poznamo z lju-
bljanskega barja. najstarejša koli-
šČa sodijo v čas mlajše kamene dobe 

najStarejša pišČal  
na SvetU
pred približno 45 000 leti
narodni muzej Slovenije

45000 pr.n.št. 3200 pr.n.št. 

(okoli 4 500 pr.n.št.), najmlajša pa že 
v bronasto dobo (okoli 1 800 pr.n.št.). 
Sprememba načina življenja – prehod 
od neprestanih selitev za ulovom v 
poljedelstvo in živinorejo - je prebi-
valcem omogočila razvoj novih dejav-
nosti in trajnejših izdelkov. lončene 
posode, žrmlje, uteži za statve ter 
glajena kamnita in koščena orodja so 
najpogostejši ostanki teh ljudi. 

Zanimanje za odkrivanje novega je pri-
peljalo do odkritja kovin, najprej bakra, 
trdnejšega brona in nato še železa. 
najstarejše najdbe iz bakra segajo v 
Sloveniji v 4. tisočletje pr.n.št., obse-
žnejšo predelavo kovin pa poznamo 
šele iz pozne bronaste dobe (13.–8. 
stoletje pr.n.št.), ko so v jugovzho-
dnoalpskem prostoru nastala številna 
nova naselja. bron  je bil primeren za 
izdelavo novih oblik orodja in orožja 
(sekir, srpov, nožev, mečev in bodal) 
ter okrasnih in uporabnih predmetov 
(nakita, sponk). številne od njih so, 
kljub dragocenosti in vrednosti, daro-
vali svojim božanstvom v jame in reke. 

obdobje pozne bronaste dobe zazna-
mujejo obsežna plana grobišča, kjer so 
prebivalci sežigali in pokopavali svoje 
umrle. po njih je obdobje dobilo tudi 
ime kultura žarnih grobišč. 

Uporaba železa in bogate zaloge že-
lezove rude na slovenskem ozemlju 
so močno spremenile poselitveno sli-
ko. število naselij, ki so nastala na na-
ravno dobro varovanih vzpetinah, se 
je v času starejše železne dobe od 8. 
do konca 4. stoletja pr.n.št. močno po-
večalo. gradišča – s kamnitim zidom 
utrjene vasi – so bila hierarhično ure-
jena naselja večjih skupnosti. knezi, 
bojevniki, obrtniki, trgovci ter visoko 
kakovostni kovaški izdelki za potre-
be vojskovanja, situlska umetnost 
in drugi presežki, so prazgodovinske 
prebivalce na slovenskem ozemlju 
le za korak ločili od bližnjih urbanih 
civilizacij, s katerimi so bili v stiku. 
grški in rimski pisci nam v legendah 
popisujejo slovensko ozemlje in poti, 
po katerih so že dolgo pred prihodom 
rimljanov potovali in trgovali etru-

ščanski trgovci ter trgovci iz grčije in z 
vzhoda. najbolj znana je t. i. jantarna 
pot, po kateri so tovorili jantar od bal-
tika pa vse do padske nižine, kar potr-
juje nakit iz jantarja v bogatih ženskih 
grobovih v naših krajih. o poteh, ki so 
vodile od Črnega morja do jadrana, pa 
govori ena od različic legende o argo-
navtih.

konec prazgodovinskega obdobja za-
znamuje preseljevanje keltov od okoli 
leta 400 pr.n.št. naprej, ki je zarisalo 
novo etnično podobo evrope in ki ga 
potrjujejo tako pisni kot arheološki 
viri. naše kraje so kelti dosegli okoli 
leta 300 pr.n.št. Med številnimi kelt-
skimi plemeni so bili tudi noriki. ti so 
proti koncu 2. stoletja pr.n.št. ustano-
vili noriško kraljestvo (regnum nori-
cum); pripadala so mu tudi plemena, 
ki so poseljevala slovensko ozemlje. 
o keltskih bojevnikih, ki so bili v očeh 
rimskih piscev neustrašni in krvoloč-
ni, nam pripovedujejo bogate najdbe 
keltskega orožja. kelti so nam zapu-
stili tudi prvi denar.

leSeno kolo Z oSjo Z 
ljUbljanSkega barja
okoli 3200 pr.n.št.
Mestni muzej ljubljana
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SitUla Z vaČ
5. stoletje pr.n.št.
narodni muzej Slovenije

vsaj v 3. stoletju pr.n.št. so zanimanje 
za naše kraje pokazali tudi rimljani. 
Sprva so jih privlačile predvsem ugo-
dne trgovske poti, ustanovitev rim-
skega mesta akvileja (oglej) leta 181 
pr.n.št. pa je imela strateški pomen 
za osvajanje predalpskega prostora. 
že nekaj let zatem so zasedli istro, 
nato pa s postopnim osvajanjem in 
romanizacijo mejo premaknili daleč 
proti vzhodu. v letih 35–33 pr.n.št. so 
pokorili delmate, japode in panonce, 
okoli leta 15 pr.n.št. priključili zave-
zniški norik in v letih 14–9 pr.n.št. 
zasedli še panonijo. novoosvojena 
ozemlja so rimljani postopno vključi-
li v svoj državni in pravni red. Zaho-
dna in kasneje še osrednja Slovenija 
je postala sestavni del italije, ostali 
predeli pa so bili v provincah norik in 
panonija. 

5. st. pr.n.št. 

Čaša iZ MoZaiČnega 
Stekla
1. stoletje
Mestni muzej ljubljana

1. stoletje

antični rim je s svojo mogočno državo, 
multietničnostjo in lahko rečemo tudi 
prvo globalizacijo bistveno zaznamo-
val zahodno civilizacijo. Slovensko 
ozemlje je v rimskem obdobju doži-
velo velik napredek. Središča roma-
nizacije so bila mesta, ki so bila med 
seboj povezana z mogočnim cestnim 
omrežjem. vsako mesto je imelo svo-
je upravno območje, širše zaledje, od 
katerega je živelo. ozemlje današnje 
Slovenije je bilo razdeljeno na pet 
agrov (tergeste – trst, emona – lju-
bljana, celeia – celje, neviodunum – 
drnovo pri krškem in poetovio – ptuj). 
poetovio, ki je ležal na obeh bregovih 
drave, je bil največje rimsko mesto na 
slovenskem ozemlju.

Mesta so bila pomembna upravna, 
obrtniška in trgovska središča. njiho-
va gradnja je bila natančno načrto-
vana in je vključevala obzidje, ceste, 
kanalizacijo, stanovanjske stavbe ter 
trg z upravnimi stavbami in osrednjim 
svetiščem. pravilen pravokoten obris 
mesta je imela samo emona, ostala 

11



mesta so se prilagodila obstoječemu 
reliefu. 

rimljani niso bili mojstri le v gradnji 
cestnega omrežja in mest, temveč so 
v naše kraje prinesli tudi druge novo-
sti. v kmetijstvu so uporabljali dvo-
letno kolobarjenje in plug, izsuševali 
so močvirja in regulirali rečne struge, 
cveteli so rudarstvo in obrtniške de-
lavnice, trgovina je bila še vedno ena 
od pomembnejših dejavnosti. blago 
so tovorili po cestah in vodnih poteh. 
amfore so imele oznake z navedbo 
vsebin in proizvajalca. Uveljavilo se 
je denarno poslovanje. 

Mirni časi so se končali v času mar-
komanskih vojn (167–180). vdor 
barbarskih ljudstev in kuga, ki so jo 
prinesli vojaki z vzhoda sta opustošila 
tudi naše kraje. notranja nesoglasja, 
državljanske vojne in zunanji pritiski 
so zaznamovali naslednja stoletja. v 
3. stoletju je na kraških prelazih začel 
nastajati nov obrambni sistem, ki je 
z vzhoda varoval italijo. potekal je od 

kvarnerskega zaliva na jugu do Ziljske 
doline na severu. Zanj se je v pisnih 
virih ohranilo ime claustra alpium iu-
liarum. 

v nemirnih časih je imelo pomemb-
no vlogo tudi krščanstvo. Sprva je 
bilo preganjano, po bitki leta 394, ki 
je potekala prav na našem ozemlju 
med hrušico in ajdovščino in v kateri 
je  zmago slavil teodozij, pa je postalo 
edina priznana državna vera. posa-
mezna mesta so postala sedeži škofij. 
že v začetku 4. stoletja je na ptuju 
deloval škof viktorin, pisec cerkvenih 
spisov. iz časa pozne antike poznamo 
spomenike sakralne arhitekture, na-
pise, pa tudi predmete iz vsakdanjega 
življenja s krščanskimi simboli. 

v času preseljevanja ljudstev v 5. in 6. 
stoletju se je poselitvena slika sloven-
skega ozemlja bistveno spremenila. 
blišč nekdanjih mest so zamenjale 
varne višinske postojanke. na poti v 
italijo so se za kratek čas tu nastanili 
tudi huni, goti in langobardi. 

3. stoletje

eMona
notranjost kloake

riMSki novci
3. stoletje

pokrajinski muzej ptuj
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tiSoČletje dolgi Srednji vek je na današnjeM  
SlovenSkeM etniČneM oZeMljU vZniknil konec 5.  
in v ZaČetkU 6. Stoletja po poStopneM SeSUtjU antiČnih 
državnih, politiČnih, goSpodarSkih, drUžbenih, 
kUltUrnih in verSkih StrUktUr. trajal je približno  
do konca 15. Stoletja. 

S r E d n j E v E š K o  o b d o b j E

Srednji in Zgodnji novi vek 
500 – 1800

P
r

I
T

L
I

Č
j

E

Sveta trojica,
Francesco robba, 1721 
Mestni muzej ljubljana
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Srednji vek je v primerjavi z antičnim 
obdobjem prinesel nove civilizacij-
ske poteze. številne med njimi so 
trajno zaznamovale zgodovino tega 
prostora in presegle čas srednjega 
veka, nekatere so celo sestavina so-
dobnega sveta. Med slednje gotovo 
sodijo etnično-jezikovna, naselbin-
ska in verska podoba. naselitev pre-
težno južnoslovanskih in v bistveno 
manjšem obsegu zahodnoslovanskih 
skupin, ki so ob dravi, Muri in Savi od 
sredine, zlasti pa od konca 6. stoletja 
naprej naseljevale dokaj prazen in 
politično neorganiziran prostor vzho-
dnih alp, je zasnovala tisti jezikovno-
etnični temelj, na katerem se je skozi 
različne etnične povezave, politične 
tvorbe in identitete v dolgotrajnem 
procesu veliko pozneje oblikoval slo-
venski narod. 

Slovanska naselitev je oblikovala novo 
jezikovno, družbeno, gospodarsko, 
kulturno in versko podobo vzhodno-
alpskega prostora, čeprav so slovanski 
prišleki določene kulturne prvine pre-

vzeli tudi od romaniziranega starosel-
skega prebivalstva. Slovanska naseli-
tev se je končala približno okoli l. 800.

karantanija, protodržavna tvorba alp-
skih Slovanov na tleh današnje koro-
ške, politično samostojna od druge 
polovice 7. do srede 8. stoletja, nato 
pa do leta 820 odvisna kneževina v 
okviru frankovske države, in veliko 
manj strukturirana plemenska tvor-
ba karniolcev južno od karavank, od 
konca 8. stoletja prav tako vključe-
nih v frankovsko državo, sta bili prvi 
skupnosti na današnjem slovenskem 
nacionalnem ozemlju ali v njegovi bli-
žini, kjer se je oblikovala nova, v jedru 
slovanska identiteta. 

Severno od karavank je po l. 600 na-
stala slovanska kneževina karanta-
nija, ki je bila do sredine 8. stoletja 
samostojna politična skupnost. v njej 
se je oblikovala slovanska etnična 
skupnost karantancev. vojaški pritisk 
avarov je malo pred l. 743 karantan-
skega kneza boruta prisilil, da se je v 

7. stoletje 10. stoletje

brižinSki SpoMeniki
10. stoletje
Faksimile, original 
hrani bavarska državna 
biblioteka v Münchnu

SlovanSka Sponka 
7. – 8. stoletje
narodni muzej Slovenije
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zameno za pomoč podredil bavarcem 
in Frankom. ko je l. 752 knez postal 
na bavarskem pokristjanjeni boru-
tov nečak hotimir, se je v karantaniji 
začelo pokristjanjevanje. Upori proti 
pokristjanjevanju in krščanskemu 
knezu v šestdesetih letih 7. stoletja 
niso mogli preprečiti sprememb, ki 
so karantance integrirale v zahodno-
evropski kulturni okvir. notranja sa-
mostojnost karantanije se je končala 
po neuspelem uporu proti frankovski 
oblasti l. 820; zamenjala jo je franko-
vska uprava.

v karantaniji je politična elita predala 
oblast plemenskemu knezu z obre-
dom ustoličenja na knežji kamen. 
obred, skozi stoletja fevdalizma sicer 
močno spremenjen, se je ohranil do 
začetka 15. stoletja pri simbolnem 
izročanju oblasti koroškim vojvodam. 
Fevdalizmu tuj običaj, v katerem je 
kmet v slovenskem jeziku simbolno 
predal oblast v kmeta preoblečene-
mu vojvodi, ki je bil po družbenem 
položaju plemič nemškega jezika, je 

vzbujal pozornost srednjeveških in 
zgodnjenovoveških piscev, denimo 
znamenitega francoskega pravnika iz 
16. stoletja jeana bodina.  

v frankovski mejni grofiji Spodnji pa-
noniji je po letu 861 kot mejni grof vla-
dal  slovanski knez kocelj. leta 869 se 
je pridružil uporu proti Frankom in do 
leta 874 vladal kot samostojen knez 
v prestolnici blatenskem kostelu. v 
času koclja sta v Spodnji panoniji de-
lovala sv. ciril in Metod, grka iz okolice 
Soluna, ki sta v Spodnji panoniji vpe-
ljala bogoslužje v slovanskem jeziku.

brižinski spomeniki, tri bogoslužna 
besedila, napisana v 10. stoletju v 
arhaičnem slovenskem jeziku, so 
reprezentativen zgled jezikovnega 
diferenciranja od drugih južnoslovan-
skih in zahodnoslovanskih govorov 
ter ob Stiškem (prva pol. 15. stoletja) 
in rateškem rokopisu (druga pol. 14. 
stoletja) redek pisni dokaz o ustroju in 
razvoju jezika, ki ga je govorila velika 
večina prebivalstva. 

Ulrik iii. SpanheiMSki
novec, kovan med letoma 
1248 in 1269 v kamniku.

Mestni muzej ljubljana

1248
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trajna ostalina srednjega veka je na-
selbinska podoba današnje Slovenije. 
nekatere vasi imajo svoj začetek že v 
zgodnjem srednjem veku, v glavnem 
pa so nastajale v času visokosre-
dnjeveškega gospodarskega in de-
mografskega vzpona med 10. in 13. 
stoletjem. v 12., 13. in 14. stoletju je 
nastala tudi večina mest, nekaj na-
selbin je mestne pravice dobilo v 15. 
stoletju. v mestnih jedrih skoraj vseh 
sodobnih slovenskih mest je še vedno 
dobro razpoznaven srednjeveški ur-
banizem. 

S krščanstvom, ki se je s pokristjanje-
njem dveh najpomembnejših mladeni-
čev iz karantanske knežje družine ok. 
leta 743 kljub odporu dela karantanske 
družbene elite spet začelo širiti in se je 
vsaj na površju uveljavilo v 9. stoletju, 
je slovenski etnični prostor v verskem 
in kulturnem smislu postal del katoli-
ške zahodne in srednje evrope. 

Za srednjeveško obdobje je značilna 
izrazita prevlada kmetijstva in po-

deželja. kmetijstvo je bilo vpeto v 
specifično organizacijsko obliko, ze-
mljiško gospostvo, in v družbeni okvir 
fevdalizma. Zemljiško gospostvo je 
kot fevd ali kot alod pripadalo zemlji-
škemu gospodu. Zemljiški gospodje, 
fevdalci, so bili posamezni plemiči ali 
pa cerkev, denimo različne škofije. 
Fevdalci so zemljo obdelovali v lastni 
režiji s podložno delovno silo, ali pa 
so jo (predvsem od 12. stoletja dalje) 
podelili v najem kmetom in v zameno 
dobivali rento. v visokem srednjem 
veku (11.–13. stoletje) so se kmetje 
po svojem pravnem položaju med 
seboj razlikovali, v poznem srednjem 
veku pa je nastal razmeroma enoten 
podložniški razred. 
Mesta so bila majhna in niso presega-
la vloge lokalnih tržišč in lokalnih pro-
izvajalcev obrtnih izdelkov. 

Slovenski etnični prostor je bil od leta 
820 naprej vključen v državne tvorbe 
(karolinška država, vzhodnofranko-
vska država, Sveto rimsko cesarstvo, 
ogrska, benetke), katerih središča so 

bila zunaj njega. v visokem in poznem 
srednjem veku (11.–15. stoletje) so se 
oblikovale dežele štajerska, kranjska, 
koroška, goriška, celje in istra. to so 
bile samoupravne teritorialne enote 
pod vodstvom deželnega kneza in 
deželnega plemstva, ki so se, razen 
celja, ohranile do leta 1918. 

dislokacija političnih središč je pov-
zročila specifično oblikovanje druž-
bene in politične elite ter odtekanje 
sredstev. prav tako je preprečila obli-
kovanje pomembnih domačih središč 
ter slovenski etnični prostor v poli-
tičnem, gospodarskem in kulturnem 
smislu precej marginalizirala, kljub 
samostanom, središčem pismenosti v 
izrazito oralni srednjeveški kulturi, in 
dvorom nekaterih velikih teritorialnih 
zemljiških gospodov, kot je bil denimo 
dvor pokneženih grofov celjskih v prvi 
polovici 15. stoletja, kjer so bili precej 
dobro seznanjeni s sodobnim inte-
lektualnim in kulturnim dogajanjem 
v evropi.  

Mrtvaški pleS
janez iz kastva, 1490
v cerkvi Svete trojice v 
hrastovljah

1490
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Zgodnji novi vek v SlovenSki Zgodovini je ČaS Med konceM 
15. in konceM 18. Stoletja. ZaČenja Se Z deMograFSkiM 
okrevanjeM po kriZi poZnega Srednjega veka in Se konČUje 
S prviMi, ne prav USpeliMi ModerniZacijSkiMi poSkUSi 
in reForMaMi tereZijanSke dobe. Z današnjega vidika 
je najpoMeMbnejši reZUltat tega obdobja naStanek 
SlovenSkega knjižnega jeZika. 

Z g o d n j E n o v o v E š K o  o b d o b j E 

F. k. reMb, detajl baroČne 
FreSke
začetek 18. stoletja
viteška dvorana brežiškega gradu
posavski muzej brežice
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v gospodarstvu zgodnjega novega 
veka je bilo še vedno izrazito vodilno 
razmeroma zaostalo in nizko produk-
tivno kmetijstvo v okviru fevdalnega 
zemljiškega gospostva. kmetijska 
proizvodnja je temeljila na natrile-
tnem kolobarjenju, pridelavi žit in na 
pašni živinoreji. 

povečane zahteve zemljiških gospo-
dov, davčni apetit države, inflacija, 
oteževanje kmečkega trgovanja in 
demografski pritisk, ki je povzročal 
drobitev kmetij – vse to je krepilo ne-
zadovoljstvo kmetov, ki se je sprošča-
lo v velikih nadregionalnih in regio-
nalnih kmečkih uporih, kot so bili tisti 
v letih 1515, 1573, 1635 in 1713, pa 
tudi v vrsti lokalnih uporov. 

Med neagrarnimi dejavnostmi so pre-
vladovale cehovsko organizirane obr-
ti po mestih. Mesta, v katerih je živelo 
približno 6 odstotkov prebivalstva, so 
bila lokalna obrtna in trgovska sredi-
šča. posamezna mesta (razen ljublja-
ne, ki je okoli leta 1700 štela približno 

7500 ljudi, Maribora in trsta) niso 
imela več kot 2000 prebivalcev. 
   
v nekaterih panogah, kot so železar-
stvo, rudarstvo in platnarstvo, in v 
trgovini na večje razdalje je trgovski 
kapital spodbujal nastajanje prožnej-
ših oblik podjetniške organiziranosti, 
kot sta založništvo in manufaktura, 
ki so značilne za zgodnji kapitalizem. 
v prvi polovici 18. stoletja so se poja-
vile in uveljavile tudi nekatere poteze 
merkantilizma. 
   
od konca 15. stoletja naprej je obliko-
vanje učinkovitejše državne in dežel-
ne uprave sestavilo institucionalno 
ogrodje za politične, finančnopolitič-
ne in verskopolitične spore med de-
želnim knezom in deželnimi stanovi; 
ti spori so se končali z dokončno zma-
go deželnega kneza v dvajsetih letih 
17. stoletja. 
   
velika večina slovenskega etničnega 
ozemlja je bila še vedno del Svetega 
rimskega cesarstva, ki so ga od kon-

16. stoletje

krožnik
16. stoletje
Mestni muzej ljubljana

koZarec iZ ČaSa 
reForMacije
16. stoletje
Mestni muzej ljubljana
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ca 15. stoletja naprej imenovali Sveto 
rimsko cesarstvo nemške narodnosti. 
Znotraj cesarstva so slovenske deže-
le sodile v dedno posest avstrijskih 
habsburžanov, ki so bili vladarji šta-
jerske, kranjske, koroške, goriške in 
trsta. te dežele so skupaj tvorile no-
tranjo avstrijo. prekmurje je sodilo v 
ogrsko kraljestvo, obalna mesta ko-
per, izola in piran pa, tako kot rezija, 
v beneško republiko. 
   
otomanski imperij je bil v 16. stoletju 
še vedno grozeča nevarnost, vendar 
sta vzpostavitev sistema trdnjav na 
hrvaškem in v Slavoniji v tridesetih 
letih 16. stoletja (vojna krajina), ki 
so ga v glavnem financirale notra-
njeavstrijske dežele, in organizacija 
učinkovite signalne službe (grmade) 
slovenski etnični prostor dokaj učin-
kovito branili. v okvir samozaščitnih 
protiturških ukrepov sodijo tudi utr-
jene cerkve (protiturški tabori). od 
konca 16. stoletja naprej turški vpadi 
velike večine slovenskega etničnega 
ozemlja niso več ogrožali.
   

protestantske, predvsem luteran-
ske ideje so se močneje uveljavile 
v tridesetih in štiridesetih letih 16. 
stoletja, svoj vrhunec pa so dosegle 
približno med letoma 1560 in 1590. 
protestantizem se je razširil zlasti 
med plemstvom in delom meščan-
stva. iz želje po širjenju »čistega 
evangelija« so slovenski protestanti 
začeli pisati in izdajati dela v sloven-
skem jeziku. Med njimi se je tako 
prvič pojavila misel o povezanosti in 
enotnosti ljudi, ki govorijo različne 
dialekte slovenskega jezika, čeprav 
protestantski pisci natančne meje 
slovenščine še niso znali in mogli ne-
dvoumno začrtati. vendar so primož 
trubar (ok. 1508–1586), pisec prve 
slovenske knjige in številnih drugih 
verskoliterarnih besedil, ter drugi 
protestantski pisci vzpostavili slo-
venščino kot povsem razvit knjižni 
jezik. na njihovo delo se je v času ka-
toliške prenove in protireformacije 
naslonilo tudi bistveno bolj skromno 
katoliško verskoliterarno prizadeva-
nje. 

1508

priMož trUbar  
(1508 – 1586)
pisec prve slovenske 
knjige
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izgon protestantskih duhovnikov, me-
ščanstva in plemstva, verske komi-
sije, uničevanje protestantskih knjig 
in drugi protireformacijski ukrepi so 
ob koncu 16. in v začetku 17. stoletja 
dokaj nasilno rekatolizirali in versko 
poenotili slovenske dežele (razen 
ogrskega prekmurja), katoliška pre-
nova pa je s prihodom jezuitov in 
kapucinov, s sistematičnim izobraže-
vanjem duhovščine in z njeno strožjo 
disciplino in moralo ter z novimi obli-
kami slikovite, k čutom usmerjene ba-
ročne pobožnosti spodbudila živahno 
versko življenje v duhu zmagovitega 
katolištva. 
   
v zadnji četrtini 17. in v prvi polovici 
18. stoletja se je na Slovenskem moč-
no razživelo kulturno življenje. najvi-
dnejši rezultat te poživitve je razcvet 
baročne umetnosti. ta s svetno in 
cerkveno arhitekturo, kiparstvom, 
slikarstvom in rezbarstvom še danes 

bistveno prispeva k arhitekturni po-
dobi starih mestnih jeder in k podobi 
cerkvenih notranjščin. prav ob koncu 
zgodnjega novega veka pa je tanek 
sloj izobražencev misel o Slovencih 
kot posebni narodni skupnosti s sku-
pno zgodovino, jezikom in kulturo 
izrazil neprimerno jasneje, čeprav so 
bili njihovi pogledi širše sprejeti šele v 
naslednjem obdobju.

vedUta ljUbljane
j. v. valvasor, 17. stoletje
Mestni muzej ljubljana
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dolgo 19. Stoletje in 1. Svetovna vojna 
1800 - 1918

v ČaSU dolgega 19. Stoletja je bil tUdi SlovenSki proStor 
deležen ModerniZacijSkih iMpUlZov, ki So v teMeljih 
SpreMenili njegovo goSpodarSko, Socialno, kUltUrno 
in politiČno podobo. iZboljšave v kMetijStvU So SkUpaj 
Z napredkoM Medicine in javnega ZdravStva Sprožile 
narašČanje prebivalStva. (proto)indUStrialiZacija 
je SpodbUdila SpreMinjanje Socialne StrUktUre in 
poSpešila proceS UrbaniZacije. Zgraditev želeZniškega 
oMrežja je prineSla revolUcijo v proMetU, dinaMiZirala 
goSpodarStvo in poveČala MobilnoSt. 

rUdolF MaiSter  
(1874 – 1934)
Mirsad begić, 2010
Mestni muzej ljubljana
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ZeMljevid SlovenSke 
dežele in pokrajin

peter kozler, 1853
Mestni muzej ljubljana

Z revolucijo 1848 je bil zadan smrtni 
udarec že dolgo časa umirajoči fevdal-
no-stanovski družbi. politična demo-
kratizacija, ki je sledila obdobju neo-
absolutizma, je državljanom zagoto-
vila temeljne pravice in jih vključila v 
politično soodločanje. kulturni razvoj 
pa je bil naravnost impozanten. 

Zmagoslavje razuma, ki se je kazalo 
v razvoju znanosti in tehnike, je ljudi 
utrdilo v prepričanju, da živijo v pre-
hodnem obdobju, ki se giblje zgolj v 
eni smeri: od pomanjkanja k izobilju, 
od neznanja k znanju, od barbarstva 
k civilizaciji. brskanje po globinah pre-
teklosti, ki je postalo kar nekakšna 
obsesija, je bilo zazrto v prihodnost. 
»pretečnost je v razvalinah, zdaj-
nost polna rev, prihodnost sama vir 
dobrot!« neizmerna vera v napredek 
je odpirala optimistične perspektive. 
prepričanje, da lahko človek z zna-
njem in marljivostjo preseže dotlej 
skoraj nespremenljive danosti, je 
postalo splošno sprejeto geslo. Me-
ščanske vrednote, kot so delavnost, 

varčnost, izobraženost in vztrajnost, 
so postale univerzalne. in tudi čas je 
postajal vedno bolj dragocen. Če so ob 
koncu 18. stoletja ljudje živeli v ritmu 
zvonov iz cerkvenega zvonika, so na 
predvečer prve svetovne vojne čas 
merili z minutami in sekundami.

težnja po napredku pa ni bila omeje-
na le na posameznike, ampak je velja-
la tudi na narode. iz začetnih pobud 
tankega sloja razumnikov, ki so se 
– skladno s cilji absolutistične države 
– posvetili utilitarnemu razsvetljeva-
nju preprostega ljudstva, se je kmalu 
porodila težnja po regeneraciji dotlej 
zanemarjenega ljudskega jezika (Zo-
isov krog). jezikoslovne, etnografske, 
zgodovinske in druge raziskave so 
intelektualce postopoma privedle do 
spoznanja o jezikovni in zgodovinski 
enotnosti slovanskega prebivalstva v 
notranji avstriji (ter v benečiji in pre-
kmurju). v drugi polovici predmarca je 
izraz Slovenec hitro izpodrival stare 
oznake (kranjci, Wendi), v letih pred 
revolucijo pa se je uveljavil tudi po-

1853
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jem Slovenija kot oznaka za prostor, 
na katerem prebivajo Slovenci. v kri-
zi identitete, ki so jo sprožili procesi 
nadregionalnega gospodarskega in 
kulturnega povezovanja, sekulariza-
cija in komunikacijska revolucija ter 
razkrajanje tradicionalnih oblik legi-
timiranja oblasti, so se tradicionalne 
stanovske vezi in občutek pripadnosti 
lokalnim in pokrajinskim skupnostim 
polagoma umikali občutku pripadno-
sti slovenskemu jeziku in slovenske-
mu narodu. narod je postal najvišja 
vrednota.

revolucija 1848 je omogočila pre-
hod slovenskega narodnega gibanja 
iz kulture v politiko. že nekaj tednov 
po izbruhu revolucije na dunaju so 
slovenski intelektualci formulirali na-
rodni program, ki je zahteval obliko-
vanje posebne slovenske avtonomne 
državne enote v federalizirani monar-
hiji. program »Zedinjene Slovenije«, 
ki je dobil množično podporo na tabo-
rih (1868–1871), je ostal ideal sloven-
ske politike 19. in 20. stoletja, toda 

v okviru dvojne monarhije ga ni bilo 
moč uresničiti. Zato pa so se Slovenci 
lahko pohvalili z izjemnim kulturnim 
razvojem in so v novo državo (1918) 
vstopili kot gospodarsko in kulturno 
najbolj razvit narod jugoslavije. 

Slovenska zgodovina 1. svetovne voj-
ne je najtesneje povezana s soško 
fronto, ki se je začela z vstopom italije 
v vojno maja 1915. visokogorsko bo-
jišče, kjer so vojaki množično umirali 
ne le zaradi bojev, ampak tudi zaradi 
nevzdržnih zimskih razmer, je v slo-
venskem kolektivnem spominu pusti-
lo močan pečat. a vojno so občutili vsi 
Slovenci. borili so se na vseh evrop-
skih frontah, doma pa so trpeli zaradi 
pomanjkanja, begunstva in splošno 
poslabšanih razmer. Zaledje soške 
fronte, ki je obsegalo skoraj polovico 
slovenskega ozemlja je bilo prostor 
zbirališč vojske, vojaških bolnišnic in 
začasnih taborišč za vojne ujetnike. 
konec vojne je prinesel velike politič-
ne spremembe in možnost ustvaritve 
prve slovenske državnosti.

France prešeren 
(1800 – 1849)
alojzij šubic, 1903
reprodukcija, Mestni 
muzej ljubljana

19031869

vabilo na tabor  
v vižMarjih
17. maj 1869
plakat
Muzej novejše 
zgodovine Slovenije
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konec prve Svetovne vojne So Slovenci doČakali 
Upravno raZdeljeni v raZpadajoČi Monarhiji, ki So jo 
Spravili na kolena poraZ v vojni ter notranja politiČna 
in narodnoStna naSprotja. Med politiČniMi elitaMi je 
obStajal konSenZ glede politiČne prihodnoSti – videli  
So jo v politiČneM in državneM ZdrUževanjU  
Z jUžnoSlovanSkiMi narodi. 
odloČitev Za državnopravno poveZavo ZUnaj avStro-
ogrSke Za SlovenSko politiČno elito ni bila lahka. 
lojalnoSt Monarhiji je bila Za vSe Sloje, tako Za preproSte 
ljUdi kot Za politike, še poSebej pa Za vplivno dUhovšČino, 
že Stoletja nekaj SaMoUMevnega. 

pripadniki orla pri 
telovadbi
1920
Muzej novejše zgodovine 
Slovenije

jUgoSlovanSka kraljevina  
in 2. Svetovna vojna 

1918 - 1945
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od slovanskih narodov so jim bili po 
kulturi in mentaliteti najbolj soro-
dni Čehi in Slovaki, a ti so se odločili 
za svojo državo, poleg tega so bili 
vmes avstrijci. o južnih Slovanih, 
zlasti Srbih, so imeli politiki ideali-
zirano predstavo, dejansko pa so jih 
poznali slabo. še največ pomislekov 
je zbujala različnost religij. vmesni 
čas med razpadom dvojne monarhije 
in nastankom kraljevine Srbov, hrva-
tov in Slovencev je zapolnila epizoda 
države Slovencev, hrvatov in Srbov. 
ta država, ki je združevala južnoslo-
vanske dežele takrat že nekdanje 
avstro-ogrske, je obstajala 32 dni, ni 
bila širše mednarodno priznana in ni 
nadzorovala celotnega ozemlja, ki ga 
je določila za svojega. kljub temu so 
Slovenci imeli neke vrste konfederal-
ni status, diplomatske stike z nekate-
rimi državami nekdanje monarhije in 
vlado, ki je imela sedež v ljubljani. ta 
je opravila veliko pomembnih funkcij 

prehodnega obdobja, predvsem na 
področju preskrbe prebivalstva in 
prehoda velike soške armade, ki se je 
prek slovenskega ozemlja vračala na 
različne konce nekdanje monarhije. 
obenem je vodila tudi začetne boje za 
severno mejo.

Z združitvijo države ShS s kraljevino 
Srbijo je nastala nova država, ki je v 
različnih oblikah obstajala sedem de-
setletij. kraljevina Srbov, hrvatov in 
Slovencev, od leta 1929 pa kraljevina 
jugoslavija je za Slovence pomenila 
novo izkušnjo v njihovem političnem 
razvoju. država je kot ustavna parla-
mentarna kraljevina pomenila navi-
dezno demokratično državno obliko. 
priznani so bili le trije narodi, ki so bili 
v imenu jugoslovanstva imenovani 
plemena. ves čas je potekal mednaci-
onalni politični konflikt med centrali-
stičnim in avtonomističnim koncep-
tom. 

prvo razočaranje je Slovencem prine-
sla že prva ustava, sprejeta leta 1921, 
saj je bila centralistična in je glavno 
vlogo namenjala kralju. Slovenska 
politika, tradicionalno razdeljena na 
liberalni in katoliški tabor ter delavsko 
socialdemokracijo, od katere so se od-
cepili komunisti, je v novi državi ohra-
nila svojo razdeljenost ob povečanem 
številu strank. oba pomembnejša 
politična tabora sta se v novi državi 
razločevala tudi po podpori oziroma 
zavračanju centralističnega koncepta 
državne ureditve. nov politični po-
jem je bilo unitarno jugoslovanstvo, 
po katerem naj bi se tri »plemena« 
zlila v en narod. to naj bi bil odgovor 
na vprašanje, ali je Srbija kot država 
zmagovalka v veliki vojni svoje oze-
mlje razširila s hrvaškim in slovenskim 
ali te dežele osvobodila. 

politična realnost kraljevine se je 
odražala v dejstvu, da nobena skup-
ščina kraljevine ShS ni dočakala svo-
jega rednega konca, saj so bile vse 
razpuščene; v medvojnem obdobju 

se je zamenjalo kar osemintrideset 
vlad. nedemokratičnost jugoslovan-
ske države se je najbolj izrazila ob 
vzpostavitvi kraljeve diktature leta 
1929 in oktroirane ustave leta 1931. 
novo ime kraljevina jugoslavija je 
pomenilo nov unitaristični pritisk 
na nesrbsko prebivalstvo v državi in 
odpoved resničnemu konceptu par-
lamentarne demokracije. leta 1939 
je bil dosežen politični dogovor med 
Srbi in hrvati, ki naj bi dobili avto-
nomijo, parlament je bil razpuščen, 
deloval je le senat pod kraljevim nad-
zorom. prvi jugoslovanski državi v 
svoje meje ni uspelo vključiti vsega 
slovenskega prebivalstva. S koro-
škim plebiscitom leta 1920 in rapal-
sko pogodbo leta 1921 so zunaj meja 
jugoslovanske države ostali koroški 
in primorski Slovenci (tretjina prebi-
valstva!), na katere se je s tem začel 
pritisk nacionalnih večin, v italiji tudi 
fašizma in v avstriji po anšlusu leta 
1938 nacizma. enako se je godilo 
tudi Slovencem, ki so živeli v okviru 
madžarske države.

kralj alekSander 
(1888 – 1934)
lojze dolinar, 1938
Mestni muzej ljubljana

SlovenSki narodni 
doM v trStU, poteM 
ko So ga 13.7.1920 
požgali italijanSki 
FašiSti.
Muzej novejše 
zgodovine Slovenije

1920
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Za slovensko gospodarstvo je nasta-
nek jugoslovanske države pomenil 
oblikovanje novega gospodarskega 
prostora na ozemlju različne gospo-
darske razvitosti. večja razvitost se-
vera države in precej manjša gospo-
darska razvitost južnih predelov sta 
ostali stalnica države v vseh desetle-
tjih njenega obstoja. na Slovenskem 
je bilo to obdobje čas postopne indu-
strializacije, ki sta jo spremljala pojav 
deagrarizacije podeželja in hitrejša 
urbanizacija mest. prvič v zgodovini 
se je oblikovala mlada, pretežno ju-
goslovansko usmerjena gospodarska 
elita. kljub centralizirani državi so 
imeli Slovenci prvič v zgodovini celo-
tno šolstvo v lastnem jeziku, dobili so 
tudi univerzo in vrsto kulturnih usta-
nov, okrepila se je kultura. 

Z napadom sil osi na kraljevino jugo-
slavijo 6. aprila 1941 se je za Slovence 
začel vojni metež druge svetovne voj-
ne. Slovenci, razdeljeni med nemčijo, 
italijo in Madžarsko, so bili izposta-
vljeni najhujšemu terorju okupacije. 

cilj vseh treh okupacijskih režimov 
sta bila izničenje slovenstva in na-
selitev nemškega oz. italijanskega 
prebivalstva, pri čemer so uporabljali 
tudi genocidne metode. oboroženi 
odpor je spodbudila komunistična 
partija, vodila pa širše zasnovana 
osvobodilna fronta s številnimi orga-
nizacijami. postal je del skupnega ju-
goslovanskega odporniškega gibanja, 
ki je bilo priznano kot del zavezniških 
sil v boju proti fašizmu in nacizmu v 
okupirani evropi. osvobodilna fronta 
je že med vojno začela graditi novo, 
ljudsko oblast in federalno republi-
ko v nastajajoči novi jugoslaviji. del 
predvojnih politikov in prebivalstva 
je, prestrašen zaradi revolucionarnih 
namer osvobodilnega boja, sodeloval 
z okupatorji in organiziral oborožene 
enote proti osvobodilnemu gibanju. 
že v času vojne je med partizanskim 
gibanjem in kolaboracijskimi enotami 
prišlo do ogorčenega spopada, ki se je 
po vojni končal z zunajsodnimi mno-
žičnimi poboji pripadnikov kolabora-
cijskih enot.  

nebotiČnik
razglednica
Mestni muzej ljubljana

SitUacija april 1940
hinko Smrekar, 
karikatura
Mestni muzej ljubljana

1933 1940
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jUgoSlovanSka država po letU 1945, popUlarno 
iMenovana »avnojSka« ali »drUga jUgoSlavija«, je Svoje 
teMelje dobila že v ČaSU vojne, predvSeM na drUgeM 
ZaSedanjU avnoja (antiFašiStiČnega Sveta narodne 
oSvoboditve jUgoSlavije) noveMbra 1943. 

SocialiStiČna jUgoSlavija
1945 – 1991

prve StevardeSe na 
letališČU brnik
1962
Muzej novejše 
zgodovine Slovenije
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po vojni so oblast prevzeli politični 
organi osvobodilnega gibanja, ki so 
izvedli prve revolucionarne ukrepe, 
agrarno reformo in nacionalizacijo 
ter že v novembru 1945 organizirali 
prve volitve. na teh volitvah, ki sicer 
niso bile izvedene demokratično, za-
radi česar politični nasprotniki novih 
oblasti na njih tudi niso želeli sode-
lovati, so volivci pokazali močno pod-
poro politiki, ki je predstavljala osvo-
bodilni boj. Z zmago osvobodilne 
fronte na volitvah je revolucionarna 
oblast lahko nadaljevala transfor-
macijo države v socialističnem duhu, 
kar je pokazala tudi vsebina prve 
ustave (sprejete leta 1946), ki je 
bila napisana po sovjetskem vzoru, 
a je republikam priznavala pravico do 
samoodločbe, vključno s pravico do 
odcepitve. 

kot federativna enota je svojo prvo 
ustavo leta 1947 dobila tudi Sloveni-
ja. kljub ideološkim pritiskom oblasti 
na prebivalstvo so ljudje v večini nove 
oblasti podpirali, kar dokazuje tudi 

množičen odziv pri obnovi porušene 
in požgane domovine: v številnih se-
gmentih jo je v obliki prostovoljnega 
dela opravljalo prebivalstvo. Za zgo-
dnji povojni čas je značilen tudi obra-
čun z nasprotniki. pripadniki vojaških 
enot, ki so v vojni sodelovale z okupa-
cijskimi režimi in vojskami, so bili veči-
noma zunajsodno in množično pobiti 
na različnih koncih Slovenije, vpliv po-
litične opozicije pa so oblasti izničile 
na sodnih procesih, ki so bili po obliki 
in namenu stalinistični. 

Za prvo povojno obdobje je znači-
len administrativni socializem, ki je 
centraliziral državo do najmanjših 
podrobnosti. S pariško mirovno kon-
ferenco leta 1947 je jugoslavija do-
bila primorsko, a je mejno vprašanje 
z italijo ostalo še odprto. velik pre-
tres je pomenil spor z informbirojem 
leta 1948, ki je v državi sprožil hude 
notranje konflikte in gospodarski 
zastoj, v zunanji politiki pa je jugo-
slavijo oddaljil od socialističnih dr-
žav. 

v začetku petdesetih let se je politični 
pritisk oblasti postopno umiril, zaklju-
čevala se je tudi prva petletka, ki je 
zagotovila energetske in industrijske 
temelje gospodarstva nove države. 
postopno se je uveljavljal poseben 
jugoslovanski model socializma, t. i. 
samoupravni socializem. na gospo-
darskem področju so se v kontekstu 
samoupravljanja po podjetjih orga-
nizirali delavski sveti, ki so formalno 
vodili podjetja. po »tržaški krizi« je 
bilo rešeno mejno vprašanje z itali-
jo in meja se je postopoma odpirala 
ter postajala množično prehodna. S 
podpisom avstrijske državne pogod-
be se je jugoslavija odpovedala ko-
roški, dobila pa je pravico do zaščite 
slovenske (in hrvaške) manjšine. na 
političnem področju se je slovenska 
partija previdno upirala centralizmu 
beograjskih oblasti. Ustava leta 1963 
je jugoslavijo definirala kot »sociali-
stično«, samoupravljanje pa je dolo-
čila na vseh ravneh družbenega, po-
litičnega in gospodarskega življenja. 
centralizem se je začel umikati fede-

rativnemu modelu države šele po letu 
1966. Ustavni amandmaji ob koncu 
šestdesetih let in še zlasti ustava leta 
1974 so pomenili zmago federativne-
ga koncepta, ki je republikam določal 
status samostojnih držav, združenih v 
jugoslovansko federacijo. jugoslavija 
je postala nekaj vmesnega med fe-
deracijo in konfederacijo, kljub pravici 
do odcepitve pa ni bilo določeno, kako 
bi lahko posamezna republika iz nje 
izstopila. 

josip broz - tito je kot vrhovna avtori-
teta, dejansko pa kot dosmrtni pred-
sednik države in partije ter vrhovni 
poveljnik vojske vzdrževal notranji 
mir v državi. to so mu omogočili tudi 
mednarodna skupnost z milijonskimi 
posojili, ugled, ki ga je imel kot po-
veljnik osvobodilnega gibanja v času 
druge svetovne vojne, njegov upor 
Stalinu in ustanoviteljska vloga v gi-
banju neuvrščenih. po njegovi smrti 
leta 1980 so v državi izbruhnila na-
kopičena narodnostna nasprotja in 
ekonomska kriza. od integrativnih 

19621959

odprtje prve 
SaMopoStrežne 
trgovine v 
ljUbljani
november 1959
Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, 
Marjan ciglič

plakat titova 
štaFeta
1949
Mestni muzej ljubljana
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1960

na poti na poČitnice
60-ta leta 20. stoletja
Muzej novejše 
zgodovine Slovenije,  
edi šelhaus
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mehanizmov sta ostala jla in nacio-
nalno razdeljena zveza komunistov. 
eden največjih problemov je postalo 
kosovo. Čeprav je šlo za konflikt med 
srbskim in kosovskim političnim vod-
stvom, je konflikt vključeval tudi vsa 
druga republiška vodstva, saj je po-
menil problem ustavne ureditve dr-
žave. Z zmago nacionalistične in cen-
tralistične politike v Srbiji se je odnos 
med republikami začel zaostrovati, 
kar je v najnižji točki privedlo do go-
spodarske vojne Srbije proti Sloveniji. 
v spore se je začelo vključevati tudi 
armadno vodstvo, ki je tako pokazalo, 
da ne bo dopustilo preveč korenitih 
sprememb jugoslovanske države. v 
Sloveniji je iz heterogenih družbenih 
gibanj izrasla strankarska opozicija, 
politično ozračje se je demokratizi-
ralo. Slovensko politično vodstvo je 
začelo izvajati ukrepe za zaščito repu-
bliške državnosti, po večstrankarskih 
volitvah leta 1990 pa je nova oblast 
začela sprejemati konkretne ukrepe 
za osamosvojitev Slovenije.

1987 1989

tone pavČek bere Majniško 
deklaracijo na ZborovanjU 
na kongreSneM trgU
8.5.1989
Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, tone Stojko

plakat SkUpine novi 
kolektiviZeM Za 
štaFeto MladoSti
1987
Mestni muzej ljubljana
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poZna oSeMdeSeta leta So bila v vZhodni evropi 
obdobje tUrbUlentnega rUšenja koMUniStiČnih režiMov, 
raZkrajanja SovjetSkega iMperija in konca hladne 
vojne. v teM okvirU Se je Znašla tUdi jUgoSlavija, katere 
SocialiStiČna opredeljenoSt, Mednacionalni konFlikti 
in ekonoMSka kriZa, ki Sta jo ZaZnaMovala predvSeM 
hiperinFlacija in padec življenjSkega Standarda, So 
nakaZovali njen Skorajšnji konec. 

SaMoStojna Slovenija
od 1991

SlovenSki goZd
darinka Mladenovič

n
A

d
S

T
r

o
P

j
E

51



osamosvojitev Slovenije ni bila nena-
den korak slovenske politike, ampak 
voden proces v vseh pomembnejših 
institucijah političnega sistema. Slo-
venska skupščina je od jeseni 1989 
sprejemala deklaracije, ustavna do-
polnila in druge akte, ki so določali 
suverenost Slovenije in vzpostavljali 
osnove novega pravnega reda Slo-
venije, neodvisnega od jugoslovan-
skega. 23. decembra 1990 se je 88,2 
odstotka vseh volivcev na plebiscitu 
o osamosvojitvi Slovenije odločilo 
za osamosvojitev, kar je slovenskim 
oblastem naložilo odgovornost izved-
be osamosvojitve v roku pol leta. teh 
šest mesecev je potekalo intenzivno 
sprejemanje osamosvojitvene za-
konodaje ter razreševanje občasnih 
konfliktov s federacijo in vojsko. pred-
vsem slednja je Slovenijo večkrat po-
skušala zaplesti v oboroženi konflikt, 
ki bi upravičil njeno posredovanje. ko 
je jla poskušala izvesti razorožitev 
slovenske teritorialne obrambe, je 
slednji uspelo del orožja skriti in ga 
zadržati, v tajnosti pa je del častnikov 

to postavil tudi temelje organizacij-
skih pogojev vojaškega dela osamo-
svojitve.

25. junija 1991 je bila na trgu republi-
ke v ljubljani razglašena osamosvoji-
tev republike Slovenije. še isto noč je 
po nalogu zvezne vlade zvezni sekre-
tariat za notranje zadeve ob pomoči 
jla nameraval prevzeti nadzor nad 
državnimi mejami v Sloveniji. deset-
dnevna vojna, ki je sledila razglasitvi 
samostojnosti in neodvisnosti, se 
je končala s pogajanji na brionih, na 
katerih je sodelovala tudi evropska 
diplomacija. Z brionsko deklaracijo so 
bila za tri mesece ustavljena izvajanja 
slovenske samostojnosti, evropska 
skupnost pa se je zavezala k sprejetju 
slovenske samostojnosti. 

Mednarodno priznanje in vključeva-
nje Slovenije v ključne mednarodne 
organizacije, kot je oZn, je bilo pri-
oritetna naloga slovenskih oblasti v 
letu po osamosvojitvi, zagotoviti pa 
so morale tudi druge osamosvojitve-

ne ukrepe, kot na primer uvedbo la-
stne valute. po vključitvi Slovenije v 
mednarodno skupnost se je za našo 
državo začelo obdobje tranzicije, ki so 
jo zaznamovali privatizacija, denacio-
nalizacija in prehod iz socialističnega 
v tržno gospodarstvo. v novih pogo-
jih tržnega gospodarstva je Slovenija 
doživela velike uspehe pri gospodar-
skem razvoju predvsem v primerjavi z 
drugimi tranzicijskimi postsocialistič-
nimi deželami v evropi. ekonomski in 
politični odnosi z nekdanjimi jugoslo-
vanskimi republikami so se postopo-
ma normalizirali. a tranzicijski čas in 
uveljavitev liberalnih kapitalističnih 
ekonomskih načel brez primerne 
socialne regulacije sta za Slovenijo 
pomenila tudi hitro rastoče socialne 
razlike in osiromašenje dela prebival-
stva, vezanega na nekonkurenčno in-
dustrijo, ki je v množici stečajev nekoč 
pomembnih podjetij nezadržno pro-
padala. nezmožnost slovenske politi-
ke, da bi zagotovila pravo ravnovesje 
med socialno državo in gospodarskim 
okoljem, ki bi omogočalo rast novih, 

razvojno usmerjenih podjetij, se je 
začela kazati ob poskusih ohranjanja 
životarjenja nekdanjih gigantov, kot 
so bili litostroj, taM in Mura. nove 
priložnosti, ki jih je ponujalo tržno 
gospodarstvo, in odpoved nekaterih 
nekdanjih socialnih pravic, ki so bile 
posebnost socialistične države, so 
v slovenski družbi povzročile velike 
spremembe.

kljub tranzicijskim težavam in ne-
nehno zaskrbljenim projekcijam eko-
nomistov je Sloveniji uspelo pravo-
časno zadostiti kriterijem za vstop 
v evropsko unijo leta 2004, ko se je 
pridružila tudi vojaški zvezi nato, ter 
za prevzem evra v začetku leta 2007. 
v prvi polovici leta 2008 je Slovenija 
predsedovala evropski uniji.

SloveSnoSt na trgU 
repUblike

1991
Marjan garbajs

vojaki jUgoSlovanSke 
arMade ZapUšČajo 

Slovenijo
1991

Marjan garbajs

1991
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lipicanci
darinka Mladenovič
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cerkev Sv. Mihaela  
v Črni vaSi na barjU
arhitekt jože plečnik
darinka Mladenovič
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cerkniško jeZero
darinka Mladenovič
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g kralj alekSander, 
lojze dolinar, 1938 
Mestni muzej ljubljana

F rUdolF MaiSter,
Mirsad begić, 2010 
Mestni muzej ljubljana

H joSip broZ tito,
boris kalin, 1948 
Mestni muzej ljubljana

E Sveta trojica,
Francesco robba, 1721 
Mestni muzej ljubljana

C Mrtvaški pleS,
janez iz kastva, 1490 
v cerkvi Svete trojice v hrastovljah

d biblija,
jurij dalmatin, 1584 
Mestni muzej ljubljana, 
faksimile

A SitUla Z vaČ,
5. stoletje pr.n.št. 
narodni muzej Slovenije

b eMonec, 
2. stoletje 
narodni muzej Slovenije

I ZeMljevid SlovenSke 
dežele in pokrajin,
peter kozler,  1853 
Mestni muzej ljubljana
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irena šinkovec

mag. blaž vurnik

Majda kregar, Miha kerin

brane Filipič, Miha kerin, mag. katarina toman kracina,  
Majda kregar, nejc Saje, irena šinkovec, peter žmak

ambient d.o.o., rpS d.o.o., irena šinkovec,  
Zavod Strup produkcija

vodja: mag. katarina toman kracina
Maja banović, jože drešar, restavratorski center Slovenije, 
alenka drol, borut kamšek, roman kamšek, jože kovačič, 
damijan kracina, gregor nartnik, špela špojler – ocvirk,
Miran pflaum, narodni muzej Slovenije, rpS d.o.o.,
janko Samsa, bojana Zavodnik.

nejc Saje, Zavod Strup produkcija 
jasmin talundžić, propaganda d.o.o.
janko Mandić
blaž Čadež, Strup d.o.o.
Srđan prodanović
gregor nartnik, atelje nagi
damjan horvat
tomaž gorkič
anja kuhar
nejc Saje, blaž Čadež
nina cijan, anton jurečič (igra), nejc Saje (kamera), 
empera3zz (maska), tina bonča, Sandra brlan (kostumi), 
Sašo kalan (zvočna podoba), Srečko Čoragić (cast), 
tomaž gorkič (mikroman), Mateja dermelj (jezikovni pregled), 
jaka ivanc (pomoč)

bugbrain inštitut; kreativni vodja in programer: 
dušan kastelic; grafika in animacije: igor šinkovec
 
Matej Satler

rpS d.o.o.

ličer Solutions d.o.o., propaganda d.o.o.

ličer Solutions d.o.o.

lambda  s.p.

planar d.o.o.

katja paladin

Murray bales, darja erbič, Marjana karer,
Multilingual prevajalska agencija  

komunikacijska služba Muzeja in galerij mesta ljubljane

ambient d.o.o.;  Miha kerin, Majda kregar, edo ravnikar, 
Smiljan buzeti, brane kregar, Sonja podbreznik
konstatbiro d.o.o., edo štok
install d.o.o.
eldata d.o.o.

vodjA In KonCEPT PoSTAvITvE

KoordInACIjA vSEbInA / ProduKCIjA

obLIKovALSKA ZASnovA

ProduKCIjSKA SKuPInA

obLIKovAnjE

KonSErvATorSKI In rESTAvrATorSKI 
PoSEgI, IZdELAvA KoPIj In SCEnogrAFIj

MuLTIMEdIjE In grAFIKE
vodja produkcije

Programiranje multimedijskih vitrin
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