
ŽIVLJENJE NA 
PODEŽELJU

SREDNJI VEK 



Na podeželju so v preteklosti ljudje 
živeli od tistega, kar so pridelali 
doma, na polju. Redili so tudi 
domače živali. Bili so kmetje.



Živeli so v vaseh, v skromnih nizkih hišah,

ki so bile zgrajene iz kamna, lesa ali ilovice.

Imeli so zelo malo pohištva. Kmečka družina je

streho delila z domačimi živalmi. Osrednji del

hiše je bilo ognjišče, ki je pomenilo tudi edino

razsvetljavo. Ko se je stemnilo, so šli k počitku.

Le nedelja je bila dan počitka, ko so si po maši

morda našli razvedrilo v pripovedovanju zgodb

in petju.

Jedli so predvsem 

žitno kašo, mleko in 

zelenjavo,  redko sir, 

ribe in meso.



Obleko so imeli iz lanu, volne,

kožuhovine. Izdelali so jih 

sami. Obuti so bili v cokle ali

čevlje iz doma ustrojenega

usnja, večinoma so bili bosi.

Obleke in obutev so si 

Izdelovali sami. 



Kmečko orodje je bilo skromno, 

večino dela so opravljali ročno.

Če so imeli vlečno žival, so si z

njo pomagali pri oranju. Kmečka 

opravila so se začela ob štirih

zjutraj in zaključila ob sončnem

zahodu. 



Kmečko življenje ni bilo lahko. 
Kmetije, ki so jih obdelovali, niso bile 

njihove, ampak last

graščaka. Kmetje so bili graščaku
podložni, zato so jih imenovali

podložniki. V zameno

za kmetijo so morali kmetje graščaku
plačevati dajatve (pridelek, živina), ki

so bile

zapisane v posebni knjigi –
URBARIJ. 



Poleg tega so morali  obdelovati tudi graščakovo zemljo, čemur so rekli 
tlaka, zato so jih graščaki imenovali tudi TLAČANI

Graščak je določil, koliko dni na leto bo kmet obdeloval njegovo zemljo 

Večinoma je to bilo od 150-200 dni na leto. 



Položaj kmeta so poslabšali še velika
pustošenja ob spopadih graščakov, 

številni turški vpadi in nalezljive
bolezni, kot je bila kuga. Vse to je 

kmete pahnilo v globoko revščino, zato
so se začeli upirati. 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, plemiška vojska
pa je bila izurjena in dobro oborožena. 



Na Slovenskem je bilo več kot 120 
kmečkih uporov. Najbolj znani kmečki

upori so bili: 

vseslovenski kmečki upor ( 1515 ), 
slovensko-hrvaški upor ( 1573 ) in 

veliki tolminski punt ( 1713 ).



ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

Kakšna so bila 
kmečka bivališča? V 

čem se najbolj 
razlikujejo od 
današnjih hiš?

Kako se je prehrana 
kmetov razlikovala od 
prehrane graščakov?

Opišite moško in 
žensko kmečko 

oblačilo.

Kateri stroji so 
nadomestili nekdaj 

ročno delo na njivah?

Kaj so morali kmetje 
dajati graščaku v 

zameno za kmetijo?

Kaj je urbarij?
Zakaj so kmetom 

rekli tlačani?
Zakaj so se kmetje 

uprli?
Naštej nekaj kmečkih 

uporov.
Zakaj so bili kmetje 

poraženi? 


