
Pozdravljeni osmošolci! 

Začel se je že tretji teden pouka na daljavo? Kako ste kaj? Kako vam grejo šolske stvari? Upam, da še 

vedno dobro, zdravo, ustvarjalno, športno, strpno, potrpežljivo ….                 

 

Spoznali boste novo učno snov. Zapišite/prilepite jo v zvezek. 

SPREMENJENA RAZMERJA MOČI 

Učbenik str. 68-69, Atlas str. 50-51 

Vladarji so revolucije leta 1848 zatrli, vendar je iskra upora še tlela predvsem v razdrobljeni Nemčiji in Italiji 

vse bolj nezadovoljni so postajali tudi narodi habsburške monarhije. 

ZDRUŽEVANJE ITALIJE 

• Kraljestvo Piemont-Sardinija vodi združevanje Italije 

• Sardinsko-avstrijska vojna 1859 -> izženejo Avstrijce iz Lombardije! 

• 1860 izbruhne vstaja na Siciliji; Giuseppe Garibaldi zavzame sicilsko kraljestvo 

• Srednja Italija -> izgon tujih vladarjev; pridružitev k Sardiniji 

• 1861 sardinski kralj postane kralj Italije 

• 1866 (Italija zaveznica Prusije) dobi Benečijo, 1870 zasedba papeške-cerkvene države 

                         => 1870 Italija končno združena, glavno mesto postane  – Rim 

ZDRUŽEVANJE NEMČIJE 

• V nemških državicah odmeva združevanje Italije 

• V Nemčiji je potekal boj za prevlado med Prusijo in Avstrijo 

• !”malonemška” združitev (brez Avstrije) pod vodstvom Prusije 

• Viljem I. postane kralj Prusije, za kanclerja imenuje Otta von Bismarcka => reševanje združevanja z 

“železom in krvjo” (brez odobritve parlamenta) 

• 1866 izbruhne vojna med Prusijo in Avstrijo 

• Nato pa še vojna s Francijo 1870/1871, podpis mirovne pogodbe s Francijo 

          => ustanovitev nemškega cesarstva v Versaillesu 1871 

HABSBURŠKA MONARHIJA 

• Vojna z Italijo, Avstrija je poražena, izgubi Lombardijo; 1859 monarhija v finančni krizi, zahtevajo 

politične spremembe 

• 1861 cesar razglasi centralistično ustavo – sprememb ni! 

• Madžari zahtevajo uveljavitev posebnega političnega položaja znotraj monarhije 

• 1866 poraz v vojni s Prusijo in Italijo => cesar Franc Jožef vpelje 1867 dualizem => nastane 

preurejena država z novim imenom AVSTRO-OGRSKA => Razdelitev Habsburške monarhije (1 

država z 2-ma enakopravnima polovicama); Avstrijske in ogrske dežele (zemljevid!) 

• Država ima skupno: vladarja, vojsko, zunanjo politiko in denar 

• Slovanski narodi so prepuščeni na milost in nemilost Nemcem in Madžarom 

                

Za ponovitev in morda dodatno razlago , če imaš čas in možnost, lahko pogledaš krajše filmčke o 

dunajskem kongresu, sveti aliansi, pomlad narodov leta 1848,  revolucija 1848, Slovenci in leto 1848 na 

naslednjih povezavah: https://www.youtube.com/watch?v=wAiPMF6qpd8, 

https://www.youtube.com/watch?v=D-kQdf-kg4E, https://www.youtube.com/watch?v=LGYJ0KvogaQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=wHvDtKtYWJo.  

https://www.youtube.com/watch?v=wAiPMF6qpd8
https://www.youtube.com/watch?v=D-kQdf-kg4E
https://www.youtube.com/watch?v=LGYJ0KvogaQ
https://www.youtube.com/watch?v=wHvDtKtYWJo


ITALIJA (atlas str. 50)                                Giuseppe Garibaldi            Italija brez cerkvene države 

          

 

NEMČIJA  (atlas str. 50)                               Otto von Bismarck            Versailles – razglasitev Nemškega    

                                                                                                                                                 cesarstva 

              

 

HABSBURŠKA MONARHIJA (atlas str. 50-51)                   Franc Jožef in Elizabeta (Sisi)         Franc Jožef 

          

 

Za ponovitev odgovori na vprašanja v učbeniku (str. 69). 

 

Če imaš čas in možnost pa si lahko več informacij in nalog o Avstro-Ogrski odpreš tukaj.  

 

 

http://egradiva.gis.si/web/8.-razred-zgodovina/avstro-ogrska


Zastava Avstro-Ogrske (1869-1918) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdravo in srečno vsem!  

                Renata LH                                                      

 

 


