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   Kraňsko je hlavní zemí Slovinska.
   Po revoluci 1848-49 byli Slovinci konečně uznáni jako etnicko-národní individualita. Od 60. let se ve slovinském národním hnutí vytvořily 3 hlavní proudy.: 1.) spojení slovinských národních požadavků se zájmy katolické církve. 2.) konzervativní směr – měl rozhodující vliv, prosazování umírněné, kompromisní politiky, obavy z revoluce. 3.) prosazoval se ve Štýrsku, zastupovala ho svobodomyslná a liberálně-demokratická inteligence.
   Po roce 1861 měli Slovinci v Schmerlingově říšské radě pouze tři národně cítící poslance. Snahou slovinských poslanců byly pouhé elementární požadavky jazykové a národní rovnoprávnosti. Otázka státoprávnosti byla složitá, protože Slovinci nebyli historickým národem a nikdy neměli vlastní stát. Existovala pouze koncepce Sjednocené Slovenie.
   1865 se stal předsedou vlády Belcredi. Uvažovalo se o dualismu. V té době také vystoupil Palacký se svou klíčovou myšlenkou, kterou zformuloval ve stati Idea státu rakouského, jež obsahovala myšlenku vytvoření autonomního území jihovýchodních Slovanů v rámci monarchie, tzv. království Ilyrské.
   V roce 1865 se také sešli slovinští politici v Mariboru, kde byl přijat Mariborský program, v němž se navrhovalo vytvořit tzv. vnitrorakouskou skupinu v rámci federalizované monarchie (zahrnovala by Korutany, Štýrsko, Kraňsko a Přímoří).
   Za prusko-rakouské války měli Slovinci strach z rozpadu monarchie a následného pohlcení německou říší a také by byli benátští Slovinci připojeni k Italskému království. Mariborský program byl v tu chvíli mrtvý a opět se prosazoval program Sjednocené Slovenie.
   První velký politický úspěch Slovinců přišel při volbách do zemských sněmů na jaře 1867. Slovinci vystupovali jednotně a hlasovala pro ně většina selských voličů v Kraňsku, Štýrsku a Gorici a na kraňském sněmu poprvé získali většinu. Celkem bylo zvoleno 44 slovinských poslanců. Tehdy začali Slovinci existovat jako opravdový národ a přestali být pouhým národopisným pojmem.
   Slovincům se nelíbil dualismu, ale po reálném zhodnocení situace a za cenu jistých ústupků pro něj hlasovali a sami se stali součástí Předlitavska. Následoval tak odpor Slovinců ke svým poslancům ve Vídni. Vznikly tak dva protilehlé tábory. Proti sobě stáli oportunisté a radikální zastánci národní politiky. Začíná se hovořit o staroslovincích a mladoslovincích. Naproti tomu v českých zemích se dvě politické skupiny, staročeši a mladočeši, vyprofilovaly v roce  1860. Ve Slovinsku také rostly sympatie k Rusku.
   V té době se také konala velká shromáždění lidí – tábory pod širým nebem – trvaly od 1868 do 1871 a vyjadřovaly odpor proti dualismu. Efektem bylo přijímání některých požadavků: jazyková rovnoprávnost, zakládání odborných škol apod. Této politiky se pak účastnili i staroslovinci a prosazovali požadavky na půdě zemských sněmů. Podobně se též projevovali nespokojení Češi. Dále demonstrovali při převozu korunovačních klenot z Vídně do Prahy, začali stavět Národní divadlo apod.
   Celé toto vzepětí Slovinců však vyznělo naprázdno a po odmítnutí českorakouského vyrovnání 1871 Slovinci poznali pevnost dualistického pojetí a museli tak spolupracovat s předlitavskou vládou. Češi pak 1873 zahájili pod vedením staročechů pasivní rezistenci, když po fundamentálních článcích mělo dojít k vyrovnání. 1874 došlo k oficiálnímu rozštěpení politické scény na Národní stranu a Národní stranu svobodomyslnou.
   Na konci 60. let situaci značně zkomplikoval nástup klerikalismu. Začaly se zakládat katolické nadnárodní spolky a vliv klerikálů postupně stoupal.
   V 70 letech Slovinci pozbyli své pozice na kraňském sněmu i na ostatních, sílil tlak německého kapitálu, začal se projevovat velký národnostní útisk. Podobně ztratili pozice i Češi po volbách do sněmů 1872, kdy většinu získali němečtí velkostatkáři.
   V roce 1878 při okupaci Bosny a Hercegoviny všichni slovinští poslanci vyjádřili souhlas a zároveň kritizovali vládní systém a znovu požadovali Sjednocenou Slovenii. V té době Češi po dlouhých jednáních mezi sebou nejprve vstoupili na český sněm a o rok později i do říšské rady, na níž vstupovali vždy se státoprávním ohražením.
   V letech 1879-93 spolupracovali s Taaffeho vládou v duchu železného kruhu pravice, ustoupili s požadavkem Sjednocené Slovenie a Slovinci uplatňovali drobečkovou politiku. Na celé čáře tak zvítězil oportunismus a slovinská politika se stávala čím dál více klerikální.
   1883 Češi opět získali většinu na českém sněmu. 1884 se začala prosazovat česká maloburžoazie díky novému zákonu o volbách do obchodních komor.
   Významný prospěch mělo slovinské národní hnutí z působení dr. Aloise Pražáka v Taaffeho vládě. Napomáhal např. zavedení slovinštiny do úřední praxe. Celkové slovinské naděje v Taaffovu vládu se však nenaplnily a před rokem 1914 se dokonce hovořilo o agónii slovinského národa.
   V 80. letech a na počátku let devadesátých však už byli Slovinci novodobým národem a rozhodující úlohu sehrála jejich touha a vůle po samostatné národní existenci. Slovinští politici nacházeli záruky v reorganizované habsburské říši, snažili se o spolupráci s Čechy a Chorvaty, ovšem po odmítnutí národních a státoprávních požadavků se stále více odcizovali od upadajícího mocnářství.
   Závažným slovinským problémem v celé 2. pol. 19. století se stal velmi nepříznivý demografický vývoj. Podíl počtu slovinského obyvatelstva ve slovinských zemích poklesl o 12% na 76,9% a nejvíce postiženou zemí bylo Kraňsko, kde přírůstek v letech 1846-1910 činil pouhých 11,3%, zatímco v celém Předlitavsku činil přírůstek 57,5%. Byl to důsledek hospodářského úpadku, zvláště krize v roce 1873. Pro mnohé obyvatele se stala východiskem emigrace. Od roku 1880 stále klesal počet slovinského agrárního obyvatelstva, malé zastoupení mělo i ve veřejných službách a svobodných povoláních, slovinština se téměř nepoužívala na železnici a poštách.
   Slovinský lid byl stále více germanizován a romanizován (poitalšťován), čímž se stále méně lidí hlásilo ke slovinské národnosti. Účinnou zbraní bylo zakládání různých družstev, spolků a národních bank. V 90. letech bylo založeno Kraňské zemské muzeum. Problémem byla také slovinština ve školách a to i tam, kde měli Slovinci většinu. Vysokou školu s výukou ve slovinštině se nepodařilo otevřít do pádu mocnářství vůbec.
   Naopak v Čechách se podařilo jazykově rozdělit střední školy již v roce 1864, pražskou techniku 1869 a v roce 1882 byla rozdělena pražská Karlo-Ferdinandova univerzita.
   V 90. letech vznikla z klerikálů Katolická národní strana, později Slovinská lidová strana, protiváhou se stala liberální Národně pokroková strana, jež našla podporu u sokola, inteligence, proti klerikálům však byla v defenzívě. Aktivizovali se též dělníci a se zpožděním vznikla 1896 Jihoslovanská sociálně demokratická strana. Vznik politických stran byl v Čechách obecně o něco dříve (po roce 1882 s úpravou volebního práva) a politický život byl vyvinutější. Hlavním rozdílem bylo postavení klerikálů, kteří neměli v Čechách zdaleka takové postavení a nikdo s nimi nechtěl tvořit koalici.
   Od počátku 20. století se začal přiostřovat národnostní zápas a objevovaly se excesy jak německé, tak slovinské. Východiskem ze slepé uličky se stala 1907 částečně volební reforma. Slovinci tak získali odpovídající zastoupení na říšské radě a dále pokračoval boj za demokratizaci zemských sněmů, kde trval kuriální systém.
   K vystupňování nacionalismu mezi Čechy a Němci už došlo mnohem dříve, a to v 80. letech.
   1909 se sdružily katolické dělnické spolky v Jihoslovanský odborový svaz – klerikálové měli ve Slovinsku mnohem větší podporu než v Čechách. Katolické záložny a spořitelny byly sdružovány do Svazu kraňských spořitelen. V letech 1908-18 dosáhla vrcholu působnost Slovinské lidové strany. Katolický tábor také poskytoval středoškolské vzdělání.
   Nyní se naděje státoprávního požadavku upínaly k nástupníkovi trůnu Františkovi Ferdinandovi d’Este a 1909 byl opět vysloven požadavek trialistického Rakouska, a to katolickými i liberálními poslanci kraňského sněmu, 1913 se k tomu přihlásili i pokrokáři, klerikálové tradičně odmítali.
   Období po balkánských válkách 1912-13 se vyznačovalo velkým nárůstem nacionálních koncepcí.
   Po roce 1907 a 1911 (volby) stoupl vliv sociální demokracie.
   Národnostní požadavky začali také aktivně prosazovat slovinští studenti v Praze sdružovaní ve spolcích. Snažili se poměry zlepšovat drobnou prací doma mezi lidem po návratu ze studií. Byli rozděleni na dvě skupiny a obě viděly budoucnost s existencí Rakouska-Uherska.
   Po roce 1909 se objevily úvahy o nutnosti chorvatštiny jako spisovného jazyka slovinské vědy a literatury a existovaly i myšlenky úplného splynutí s Chorvaty.
   Ještě těsně před první světovou válkou převládal názor, že slovinská autonomie může být spojena pouze s Habsburskou monarchií.
   Kulturní život se rozvíjel téměř stejně rychle ve Slovinsku jako v Čechách. 1863 byl založen Južni Sokol podle českého vzoru, 1864 Matice slovinská, která do první světové války vydala desítky knih ve slovinštině, 1866 byla založena lublaňská Divadelní společnost, vydavatelskou činností proslula také Společnost sv. Mohora, rostl počet slovinských novin a časopisů, také počet výpůjčních knihoven.
   Srovnání počtu zaměstnaných v zemědělství, průmyslu a službách:

	1869	1910
	zeměď	prům	obch+dopr	zeměď	prům	obch+dopr
   české země	56	30	5	39	38	8
   jižní země	73	11	6	65	15	7

