
SLOVENCI IN HABSBURŽANI

1808 - Cesar Franc I. na pobudo nadvojvode Janeza ustanovi deželno brambo. 

cesar Franc I.

nadvojvoda Janez

ruski car Nikola I.

1810 - Cenzurni odlok zaostri nadzor nad tiskanimi izdajami.
Odraža strah oblasti pred širitvijo idej francoske revolucije. Odlok velja do 1848. leta.

1811 - Objavljena je prepoved Ljubljanèanom, da po ulicah in trgih kadijo cigare in pipe 
Brez pokrovcev.

1815 - Cesar Franc I. z odlokom na ljubljanskem liceju ustanovi stolico za slovenski jezik.

1816 - Cesar Franc I. prviè obišèe Postojnsko jamo. ( Drugiè 1818)

1821 - V Ljubljani od januarja do maja zaseda kongres svete alianse.

Navzoèi so avstrijski cesar, ruski car, neapeljski kralj, glavno vlogo pa ima avstrijski 
kancler Metternich.

1845 - Cesar Ferdinand  l. skrajša vojaški rok na 8 let.

cesar Ferdinand I.

1848 - marca kmetje požgejo ižanski grad grofa Auersperga. Zaradi tega dogodka 
  Krajnska postane znana po vsej monarhiji.

Na Dunaju in v Gradcu ustanovijo narodno-politièni združenji Slovenija, kmalu za tem 
pa  v Ljubljani še Slovensko društvo.

V Ljubljani aprila prviè izobesijo slovensko narodno zastavo z barvami krajnskega 
deželnega grba, belo, modro in rdeèo.

Julija zaène v Ljubljani izhajati politièni èasopis Slovenija, v Celju pa Celjske Slovenske 
novine.

Septembra na Dunaju sprejmejo Zakon o zemljiški odvezi, ki ukinja podložništvo.



SLOVENCI IN HABSBURŽANI

Decembra na Dunaju ustolièijo novega cesarja, 18-letnega Franca Jožefa l. 

cesar Franc Jožef l.

Avstrijski vojskovodja maršal Radetzky

Grad Podturn - Tivoli

cesarica Elizabeta (Sisi) Avstrijska

1849 - marca objavijo oktroirano (vsiljeno) ustavo monarhije.

16. septembra je uradna otvoritev odseka južne železnice Celje - Ljubljana.
Poslopje železniške postaje v Ljubljani zgradijo že leto prej, leta 1848, in svojemu 

namenu služi še danes.

1850 - na Slovenskem se pojavi prvi  telegraf.
Ljubljano obišèe nadvojvoda Janez in si ogleda veè gospodarskih ustanov. Janeza na 

Slovenskem, zlasti na Štajerskem, zelo cenijo.

1852 - Avstrijski vojskovodja, maršal Radetzky, postane èastni mešèan Ljubljane. Cesar 
mu v užitek prepusti grad Podturn (Tivoli). Radetzky je na Slovenskem zelo priljubljen. 
Leta 1860 mu v ljubljanskem parku Zvezda postavijo spomenik.

1856 -  Cesar Franc Jožef l. s cesarico Elizabeto prviè obišèe Ljubljano, ki mu pripravi 
velièasten sprejem.

1857 - Dogradijo južno železnico oz. železniško progo Dunaj - Trst, za katero da pobudo 
nadvojvoda Janez.

Cesar Franc Jožef 11. marca prviè obišèe Postojnsko jamo. Z njim je cesarica 
Elizabeta. Ohranjen je celo jedilnik njunega slavnostnega kosila in gasilska brizgalna, ki 
jo je cesar kupil Postojnèanom.

1877 - V Ljubljani preizkusijo prvi telefon, èez 20 let pa mesto dobi telefonsko omrežje.

1883 - Cesar Franc Jožef l. položi temeljni kamen za stavbo Narodnega muzeja v 
Ljubljani.

1895 - Aprila Ljubljano prizadene potres.


