
Pozdravljeni! 

 

V četrtek sta bila oba razreda brez zadolžitev pri uri zgodovine, sem vam 

pa za utrjevanje pripravil kvize. Nekatere kvize (quizizz) vas je odigralo 

bistveno premalo učencev (sobota zvečer), s čimer nisem zadovoljen.  

Želim, da vsak izmed vas vsaj enkrat odgovori na vsa vprašanja!  

(rok: 3.4.2020) 

 

 

 

Navodila današnje ure: 

• naslov „Dunajski kongres“, 

• ker očitno raje prepisujete, prepišeš vso snov s prosojnic. 

 



KAKO JE DUNAJSKI KONGRES PREUREDIL 

EVROPO Učb. str 88-90 

Kaj se zgodi po vsaki vojni? 



Kaj se je zgodilo z Napoleonovo Evropo 

 DUNAJSKI KONGRES (1814 – 1815) 

 Države zmagovalke:  

  Avstrija, Prusija, Rusija in Anglija.  

 

 Namen dunajskega kongresa:  

• obnovitev Evrope (kot pred Napoleonovimi pohodi), 

• zagotoviti trajen mir in red v Evropi, 

• vzpostaviti ravnotežje sil med evropskimi velesilami 

(preprečiti prevelik vzpon katerekoli države v Evropi) 

Metternich 

Friderik Viljem III. Franc I. Aleksander I. 
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Čas trajanja: september 1814 – junija 1815 

 

DOSEŽKI dunajskega kongresa:  
 

• Diplomacija (zunanji ministri) – restavracija. 

• Vrnitev starih vladarjev (načelo legitimnosti).  

• Države zmagovalke povečale svoja ozemlja.  

• Francija stare meje 

• Nove nevtralne države (Združena Nizozemska, Kraljestvo Sardinija). 

• Avstrija: severna Italija, Ilirske province in del Poljske.  

• Nemška zveza. 

• Rusija: razširi proti zahodu (del Poljske).  

• Papeška država.  

Dunajski valček Diplomacija 



Evropa v času Napoleona 





Sveta aliansa – evropska zveza? 

SVETA ZVEZA – ALIANSA   

• Avstrija, Rusija, Prusija in večina evropskih držav.  

• Braniti političen red – zaščita pred novo revolucijo. 

• Preprečiti širjenje liberalnih idej. 

• Svobodnega, naprednega duha ni uspela zatreti.  

• Liberalizem – boj  za večjo gospodarsko in politično svobodo 

(razširjali izobraženci in meščani) 

CENZURA 

• Avstrija: Metternichov absolutizem 

– strog nadzor in cenzura (preprečili 

objave, ki so bile po njihovem mnenju  

škodljive državi).  

• Policija zapira politično sumljive 

osebe. 



Ali je bila sveta aliansa uspešna 

Predmarčna doba – obdobje od dunajskega kongresa do marca 

1848, ko Evropo preplavijo revolucije. 

• Sveta aliansa nadzoruje dogajanje v Evropi in izvaja vojaške 

posege.  

• Srečevali na kongresih in se dogovarjali, kako preprečiti 

upore. 

Aliansa ne uspe zatreti meščanskih 

liberalnih in nacionalnih gibanj v 

Evropi – revolucije 1820 in 1830, 

ZDA. 

Kongres alianse leta 1821 v 

Ljubljani (Kongresni trg, Cesta  dveh 

cesarjev, gostilna Ruski car, Bavarski 

dvor). 


