
8. RAZRED REŠITVE 1 (16. – 20. 3. 2020) 

  

DUNAJSKI KONGRES 

Odgovori: 

1. Urediti razmere na novo po napoleonskih vojnah (dogovor glede meja). Zagotoviti trajen mir v 

Evropi, vzpostaviti pravo ravnotežje sil med evropskimi velesilami (Avstrija, Rusija, Prusija, Anglija, 

Francija) 

2. Da bi preprečili posamezni državi, da bi zavladala Evropi.  

3. Prepričani so bili, da lahko mir in stabilnost v Evropi zagotovijo le stari vladarji in stare državne 

ureditve: restavracija = obnova stare politične, gospodarske in družbene ureditve, kot so bile pred 

francosko revolucijo. 

Vzpostaviti so želeli stanje kot je bilo pred francosko revolucijo in napoleonskimi vojnami. 

Na zemljevidu v učbeniku (str. 63) si oglej spremembe meja v Evropi. 

Poleg poskusa obnovitve starega reda pa so na Dunaju sprejeli napredne sklepe: 

• Prepoved trgovanja s sužnji 

• Varovanje belgijske narodne manjšine na Nizozemskem 

• Zavzemanje za enakopravnost Judov 

 Prvi kongres moderne dobe => dogovor o novi politični ureditvi Evrope 

 Geslo kongresa: »MIR IN ČIM MANJ SPREMEMB!« 

 

NOVE IDEJE IN NACIONALNA GIBANJA 

Primer povzetka: 

Vladarji, ki so želeli uresničiti sklepe dunajskega kongresa so ustanovili politično in vojaško zavezništvo – 

sveto alianso/zvezo- da bi ubranili stari politični red. Zvezo so ustanovili ruski car, avstrijski cesar in pruski 

kralj. Pridružile so se skoraj vse evropske države. 

Meščani so bili proti restavraciji starega reda in so želeli uresničiti nov državni in družbeni red, ki se je 

uveljavil v Franciji (enakost pred zakonom, , državljanske pravice) 

Sveta aliansa/zveza je zaradi nemirnih razmer v Italiji sklicala 2. kongres leta 1821 v Ljubljani.  

V Ljubljano so prišli takratni najpomembnejši vladarji in diplomati Evrope. Mesto se je prenovili in pripravilo 

na veliko število gostov, ki so bili v Ljubljani kar 5 mesecev. Predvsem so bili navdušeni gostilničarji!  

Po tem dogodku se še danes imenuje Kongresni trg, Cesta dveh cesarjev (v Ljubljano sta prišla avstrijski 

cesar in ruski car). Ljubljana s svojimi 20.000 prebivalci se je za trenutek prepustila blišču Evrope. 

Če imaš čas in možnost si lahko več o kongresu v Ljubljani prebereš na: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_kongres.  

Odgovori:  

1. Nemci, Italijani, Poljaki, Srbi, Grki 

2. Metternich je proti uveljavljanju novih idej uvedel cenzuro in poostril policijski nadzor 

3. Spremembe:  

a. Francija: 1830 novi kralj priseže pred parlamentom, ki dobi zakonodajno funkcijo 

b. Belgija postane 1830 samostojna država 

c. Nemške države izdajajo ustave, zgledujejo se po francoski in belgijski ustavi 

Skupaj zmoremo!  Vse dobro želim!                           Renata Lesar Hržič 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_kongres

