
Pozdravljeni! 

 

Najprej preglej rešitve naloge prejšnje ure (Leto 1848) in po 

potrebi dopolni svoj zapis v zvezek. 

 

Nato v zvezke napiši naslov Pomlad narodov in prepiši snov s 

prosojnic. 

 



• Konservativno: Pogled usmerjen v preteklost. Vladarji želijo obdržati 

vlogo cesarjev in cerkve ter ohranitev fevdalizma.  

• Liberalno gibanje: Pogled usmerjen v prihodnost. Cilj je parlamentarna 

država, z zakoni in svobodnimi državljani, ki izbirajo svoje predstavnike. 

• Nacionalno gibanje: Cilj teh gibanj je ustanovitev enotne države 

posameznega naroda. 

 

• Zakaj je Evropo leta 1848 preplavil nov val revolucij? Preplavil jih je, 

ker vladarji niso upoštevali želja meščanstva in zaradi poslabšanja 

položaja delavcev in kmetov.  

• Zakaj revolucijo imenujemo tudi marčna revolucija? Ker se je 

revolucija v avstrijskem cesarstvu („naši“ državi) začela marca na Dunaju.  

• Kateri sloji prebivalstva so se v avstrijskem cesarstvu uprli vladi na 

Dunaju? Uprli so se študenti, meščani, izobraženci in delavci, vsak s 

svojimi cilji. 

• Kaj je bil največji dosežek revolucije 1848 v avstrijskem cesarstvu? 

Največji dosežek je bila odprava fevdalizma. 

 



Francozi strmoglavijo  Ludvika Filipa in razglasijo drugič republiko (sežig simbolov kraljevine). 
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Leto 1848 – pomlad narodov: 

• upor podrejenih narodov,  

• politični programi: 

• lastna država (Italijani, Nemci), 

• samostojnost (avtonomijo) (na primer Slovenci, 

Hrvati, Madžari, Čehi, …). 

Narodno prebujenje 

Močna čustva, ki so dvigovala pomen lastnega naroda, 

podcenjevala in zatirala pa drugega – nacionalizem.  

Dunaj gori 





NEMCI  

• velikonemški program (pod vodstvom 

Avstrije) 

• malonemški program (pod vodstvom 

Prusije, brez Avstrije) 

• Poizkus združitve propadel. 

ITALIJANI so zahtevali: 

• združitev italijanskih državic  

• Avstrijci (general Radetzki) močno porazili 

Italijane. 

 

ČEHI 

• vseslovanski kongres v Pragi, 

• preureditev Avstrije v zvezo svobodnih   

  narodov,  

• avstrijska oblast krvavo zatrla.  

 HRVATI so:  

• pozvali k združitvi vseh hrvaških dežel  

• ban Josip Jelačič pomaga zatreti revolucije 

na Dunaju in Madžarskem. 

MADŽARI  

• odcepitev od Avstrije (razglasijo republiko), 

• drugim narodom ne priznavajo pravic (Hrvati, Srbi),  

• Avstrija revolucijo zatrla. 

Josip Jelačič 

Zasedanje nemškega parlamenta 



Zmagal konservatizem: 

•vnovič absolutizem 

•Francija kralj,  

•avstrijski prestol cesar Franc Jožef (vlada 68 let), 

•narodnostne težnje zatrte, 

•delavci na robu bede in brez pravic. 

Poraz revolucij – začetek nove dobe? 

 Revolucija 1848 tudi napredek: 

•zemljiška odveza, 

•javna predstavitev ciljev (svoboda tiska, splošna volilna 

pravica…), 

•politični programi (izboritev avtonomije ali lastne države), 

•zahteve po splošni volilni pravici. 



UČNI CILJI tega poglavja (ni potrebno prepisovati) = kaj 

moram znati? 

• ovrednoti uspešnost prizadevanj posameznih narodov v 

letu 1848, 

• ovrednoti pomen in dosežke narodnih programov, 

• pojasni zaključek in pomen revolucij 1848.    


