
DRUŽBA 

 

Petošolci, v prejšnjem tednu smo se naučili nekaj o tem, kakšno je bilo življenje 

kmetov v srednje veku, v kakšnih hišah so živeli, kaj so jedli…. 

Za uvod si najprej poglejte kratko predstavitev dela na polju v srednjem veku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlj2XIyn6rY 

1. Preberite zapis: 

Položaj kmeta so poslabšali še velika pustošenja ob spopadih fevdalcev, številni 

turški vpadi in nalezljive bolezni, kot je bila kuga. 

 

Vse to je kmete pahnilo v globoko revščino, zato so se začeli upirati. 

KMEČKI UPORI 

Najbolj znani kmečki upori so bili: vseslovenski kmečki upor ( 1515 ), slovensko-

hrvaški upor ( 1573 ) in veliki tolminski punt ( 1713 ). 

 

Na Slovenskem je bilo več kot 120 kmečkih uporov, vsi pa so se za kmete slabo 

končali. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlj2XIyn6rY


Poslušajte še pesem: https://www.youtube.com/watch?v=zERbtzizRp0 

To pesem so peli kmečki uporniki – PUNTARJI, ki so s kosami, vilami, grabljami šli 

nad gradove, jih zavzemali, plenili in požigali. 

    

 

2. Oglejte si zemljevid treh največjih kmečkih uporov: 

 Vseslovenski kmečki upor leta 1515 

 Slovensko-hrvaški kmečki upor leta 1573 

 Tolminski punt 1713 

 

 

Na Slovenskem se je zvrstilo veliko uporov, vsi pa so se za kmete slabo končali. 

Vzrok je bil predvsem v tem, da so bili kmetje slabo povezani in oboroženi samo s 

poljedelskim orodjem imeli so vile, kose, motike), plemiška vojska pa je bila izurjena 

in dobro oborožena. 

Iz Valvasorjevega opisa napada na grad Mehovo leta 1515 izvemo, da so kmetje 

zavzeli grad, oba brata Mindorfa in še nekaj plemičev pa ubili. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zERbtzizRp0


 

 Grofico Mindorf in njene hčere so 

oblekli v kmečka oblačila in jih poslali 

delat na polje.  

 

 

 Podobno se je dogajalo tudi drugod. 

Upor je trajal več mesecev. Potem je 

plemiška vojska premagala kmete in jih 

kaznovala.               

 

 

 

                 

  

 

 

      

upor čas prostor zahteve značilnosti 
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Simbol 
upora -
kmečki 
čevelj z 
vezalko 

Kmetje so se 
upirali po vsej 
Koroški, 
središče okrog 
Beljaka 

 Zaščita pred 
Turki 

 Davki po 
starem 

 Prevzem sodne 
oblasti 

 Napadali so gradove, kmečko orodje jim je služilo 
za orožje.  

 Upor so zadušili Turki, ki so se razočarani  vračali 
z neuspešnega pohoda nad Benetke.  

 Fevdalci so polovili preostanek upornikov jim 
naložili kazni (telesne in denarne), morali so 
obnoviti porušene gradove 
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1515 
»Le vkup le 
vkup uboga 
gmajna« 

Upor je imel 
več središč, 
razlogi za upor 
so bili različni. 
Večina sloven. 
ozemlja  
25000 km2 

 Stara pravda 
 Svoboda v 

trgovini in obrti 
 Plačevanje v 

naturi in ne v 
dajatvah 

 V tem največjem slovenskem uporu je sodelovalo 
80 000 kmetov.Goreli so gradovi, graščaki so 
morali opravljati kmečka dela (Mehovo).  

 slaba povezanost kmetov, kmečko orožje, 
kmetje niso imeli konjenice in so naivno zaupali 
cesarju Maksimilijanu 

 Fevdalna vojska je upor zatrla, upornike so zaprli 
in telesno kaznovali, obnoviti so morali porušeno, 
naložili so jim novo dajatev - uporniški pfening. 
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1573 
voditelji: 
Matija Gubec,  
Ilija Gregorič,  
Ivan Pasanec, 
Ivan Mogaić 
znak upora: 
zimzelen  
za klobukom 
in petelinje 
pero 

12000 upornikov 

5000 km2  
slovensko in 
hrvaško ozemlje 
Zagorje, južno 
od Save 

 

 Zmanjšanje  
 davkov 
 Prosta trgovina 
 Sami so želeli 

pobirati davke 
in dajatve  

 v Zagrebu 
ustanoviti 
cesarjevo 
namestništvo 

 vzroki upora: nečloveško ravnanje Franja Tahija, 
lastnika posesti v Stubici in Susedgradu: kmetom 
je prodajal stare konje, staro skisano vino, rabil 
njihovo živino, zlorabljal dekleta in žene 

 upor: kmetje so uničevali gradove, graščine, 
župnišča. Po več uspešnih bitkah so kmetje 
pridobili orožje in prešli hrvaško-slovensko mejo.  

 Fevdalci so upor zadušili s pomočjo Uskokov, ki 
so bili vdani cesarju. Ilija je bil zaprt  na Dunaju. 
Matijo Gubca pa je fevdalna gospoda “okronala” z 
žarečo krono v Zagrebu in razčetverila.        

 



3. Zapišite v zvezke zapis: 

      POLOŽAJ KMETOV V PRETEKLOSTI IN KMEČKI UPORI 

 

Kmete so v preteklosti bremenile številne dajatve in tlaka, bolezni in turški napadi. 

Ker svojih obveznosti niso zmogli, so se zemljiškim gospodom velikokrat uprli.  

Največji kmečki upori na Slovenskem so bili: 

vseslovenski kmečki upor ( 1515 ) 

slovensko-hrvaški kmečki upor ( 1573 ) 

tolminski punt ( 1713 ) 

Vsi kmečki upori so bili krvavo zadušeni, saj so se kmetje borili s poljedelskim 

orodjem, bili pa so tudi slabo organizirani.      

                

4. Obrazloži besede (piši v zvezek): 

PUNT- ________________________________________________  

URBAR - ______________________________________________  

TLAKA-________________________________________________ 

URBAR- ________________________________________________ 

FEVDALEC- _____________________________________________  

(pomagaj si tudi s spletom) 

 

5. Odgovori na vprašanja: 

 Kakšne dajatve so bremenile kmete v preteklosti? 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

 Oglej si zemljevid kmečkih uporov in ugotovi, katere dele slovenskega 

ozemlja je zajel: 

Upor leta 1515____________________________________________  



Upor leta 1573 ____________________________________________  

Upor leta 1713 ____________________________________________  

 

 Kako so kmetje dobili denar za plačevanje denarnih dajatev? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

 Kako so se končali kmečki upori? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

Učenci, pri odgovorih si pomagajte z učbenikom za družbo, str. 94 in 95. 


