
Pozdravljeni! 

 

Danes, 10.30, https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

 

Po razporedu v učbeniku bomo sedaj skočili malce naprej (in se 

kasneje vrnili), zato da smiselno povežemo dogajanje v letu 1848 po 

Evropi in med Slovenci. 

Zato danes napišeš v zvezke naslov „Leto 1848 in Slovenci“ ter 

prepišeš snov. 
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LETO 1848 IN SLOVENCI STR. 102-104 

• Katere slovenske dežele je  

 v zemljevid leta 1853 vrisal Peter 

Kozler? 

• Primerjaj zemljevid z današnjim! 



Predmarčna doba – Metternichov absolutizem:  

- Nemščina – uradni jezik.  

- Slovenščina – večina ljudi (kmetje, delavci, nižje meščanstvo). 

- Krepitev narodne zavesti.  

- Narodno gibanje na kulturnem in jezikovnem področju. 

KONZERVATIVNI TABOR  

Rešitev: sodelovanje z oblastjo 

LIBERALNO-DEMOKRATIČNI TABOR 

svobodomiselni izobraženci 

Jernej Kopitar,  

dr. Janez Bleiweis – Bleiweisov 

krog 

Časopis Kmetijske in rokodelske 

novice 

Dvig izobraženosti kmeta in obrtnika. 

Zavračali liberalizem.  

Pisava bohoričica 

France Prešeren – Prešernov krog 

Matija Čop, Andrej Smole, 

Zbornik Kranjska čbelica 

Književnost tudi za meščanske izobražene 

bralce in inteligenco.  

Pisava gajica 

Liberalne svoboščine. 

Proti ilirizmu – ideji o povezovanju južnih Slovanov v en narod z enim 

knjižnim jeziku 

Med Slovenci se je krepila narodna zavest 



Med Slovenci se je razširila revolucija 

MEŠČANI 

• Ljubljana –praznovanje.  

• Rušili mitnice, razgnali uradnike.  

• Narodna straža (čez 1000 mož).  

• “Svoboda, državljani, enakost.”  

“Tako imenitnega časa za vse Slovence  

še ni bilo, kar sonce sije in Bog ve,ali   

kedaj kaj takega za Slovence bode.” 
 Matija Majer Ziljski, Novice 1848 

•  Mesta v slovenskih deželah.  

KMETJE 

• izbruh krajevnih kmečkih uporov: 

• napadali gradove,  

• ne opravljajo fevdalnih obveznosti, 

• zahtevajo odpravo fevdalnih bremen, 

• jeseni 1848 zakon o zemljiški 

odvezi (pridobitev zemlje ob 

plačilu odškodnine). 

Revolucija 1848 

•  Svoboda govora in tiska  nacionalno gibanje in političen program 



Matija Majar Ziljski, prvi politični program Zedinjena 

Slovenija – smernice politike:   

• slovenski jezik v šole in urade, 

• združitev vseh Slovencev,  

• avtonomna upravna enota s parlamentom in del 

avstrijskega cesarstva. 

 

V dunajski parlament – revolucija končana. 



Politično delovanje je začasno zamrlo 

Bachov absolutizem do leta 1859: centralizem in 

absolutizem. 

Onemogočeno politično delovanje 

• Narodna gibanja preganjana, stroga  cenzura tiska in 

govora, 

• liberalno gospodarstvo – razvoj industrije, bančništva, obrti in 

gradnja železnic. 

 

Napredek na šolskem in kulturnem področju: 

• slovenski jezik učni predmet v gimnazijah, 

• uradni listi v slovenskem jeziku, 

• Društvo sv. Mohorja (Celovec) – najstarejša slovenska 

založba 1851. 


