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IZVLEČEK 

 

Diplomska naloga predstavlja zgodovinski pregled najpomembnejših kmečkih uporov na 

Slovenskem s posebnim poudarkom na tolminskem kmečkem uporu. V letu 2013 mineva 

tristoletnica tega t. i. vélikega upora, ki je ena pomembnejših prelomnic našega naroda, saj 

predstavlja dolgo trajajoč boj kmečkega prebivalstva.  

 

Diploma obsega kmečke upore od 15. do vključno 18. stoletja. Na začetku teoretičnega dela 

opisuje življenje kmeta v srednjem veku, razloge za upore, ter bremena, ki so jim jih nalagali. 

Na kratko predstavi pet najpomembnejših in največjih kmečkih uporov. Zapisano je tudi 

dogajanje v letu 2013, predstavljeni so dostopna literatura in dogodki, ki so povezani z 

obletnico.  

 

V empiričnem delu sem izvedla raziskavo z namenom, da bi preverila znanje učencev o njihovi 

krajevni zgodovini. Preko anket, ki sem jih razdelila tudi med učitelje, sem ugotovila, koliko 

vedo o svoji lokalni zgodovini.  

 

Učenci in učitelji poznajo ključna dejstva o pomembni prelomnici v zgodovini, ki je povezana z 

njihovim domačim krajem. Tolminski kmečki upor ima za Tolmin veliko vlogo, saj je močno 

zaznamoval njegove prebivalce.  

 

KLJUČNE BESEDE: kmečki upor, učna tema, 5. razred, zgodovina domačega kraja, 

tolminski kmečki upor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

My diploma research represents a historical overview of the most important revolts in Slovenia 

with special emphasis on the Tolmin peasant revolt. In 2013 passing by three hundred years 

of this great revolt, which is one of the most important milestones of our nation because it 

represents a long-lasting struggle of the peasant population.  

 

This diploma includes peasant revolts from the 15th to 18th century. In the beginning of 

theoretical work I described the life of a farmer in the Middle Ages, reasons for the revolts and 

the load that weld and feudal people impose them. Diploma briefly presents five most important 

and biggest peasant revolts. Also Slovenian revolts in 2013 are presented with some available 

literature and events related to the anniversary.  

 

In the practical part, I conducted a survey in order to verify the knowledge of pupils and 

teachers about their local history. Through interviews, I realized how much they know about 

their local history. Pupils and teachers know key facts about the important milestone in history 

that is associated with their home town. 

 

The Tolmin peasant revolt still has big influence on town Tolmin, because it had strong affect 

on their citizen. 

 

KEY WORDS: peasant revolts, learning topic, the fifth grade, the local history, The Tolmin 

peasant revolt 
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1 UVOD 
 

Že kot otroci in kasneje kot odrasle osebe se soočamo s tem, da se proti nečemu 

upiramo. Bodisi staršem, nadrejenim, zahtevam družbe ali kar na splošno v življenju 

in vsemu, kar z njim prihaja. Včasih se upiramo lastnim mislim, razvadam, boleznim, 

zopet drugič proti pravilom, vrednotam, dejanjem ali mišljenju ljudi, s katerimi se 

srečujemo. Upor je v življenju posameznika nekaj vsakdanjega in neizbežnega. Upirati 

se, če želimo v življenju doseči zastavljene cilje in si ustvariti želeno prihodnost, je 

pogosto nuja. Mnogokrat naletimo na ovire, ki jih moramo preseči, čeprav bodo 

posledice naših dejanj opazne šele naslednjim rodovom. V svoji diplomi bom 

predstavila obliko uporništva, ki jo je moč najti v zgodovinskih leksikonih, in ki je močno 

zaznamovala našo identiteto.  

 

Le vkup, le vkup, uboga gmajna! 

Heja, hejo! 

Za staro pravdo zdaj bo drajna. 

Heja, hejo! 

Zimzelen za klobuk! 

Punt naj reši nas tlačanskih muk! 

(odlomek iz Puntarske pesmi)1 

 

Povsod po svetu, od današnjih dni pa vse do daljne preteklosti, se kmetje upirajo 

trenutni oblasti. V to jih žene nezadovoljstvo z načinom vladanja ali s svojim položajem. 

Na kakšen način bodo pokazali svoje nestrinjanje, je odvisno od več dejavnikov. Danes 

v nekaterih državah uporabljajo celo zelo zanimive in kreativne načine kazanja 

nestrinjanja. Raztros odvečnega paradižnika na avtocesti, pohod s traktorji, pohod z 

živino idr.2  

 

Od 16. stoletja dalje so se, tako kot na naših tleh, kmetje upirali tudi na Ogrskem, 

Češkem, Poljskem, Nizozemskem, v Nemčiji, Angliji, Ukrajini, Rusiji, Franciji, Porenju, 

v nekaterih švicarskih kantonih in italijanskih državah. Prav tako kot pri nas je bilo na 

vseh področjih zaznati znamenja krize.  

                                                             
1 Celotno besedilo Puntarske pesmi: http://www.kombinatke.si/2010/02/01/puntarska/ (11. 11. 2013). 
2 O kmečkih uporih po svetu: http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/fotozgodba-kmecki-upori/46564 (5. 5. 2013). 
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Leto 2013 je še posebej zaznamovano kot leto kmečkega punta. Deloma zato, ker je 

minilo 300 let od zadnjega večjega kmečkega upora na Slovenskem, obenem je to leto 

protestov proti oblasti, ki so potekali v različnih krajih po Sloveniji. 

 

Tema, ki sem si jo izbrala, je morda res povezana s krvavim nasiljem, kaznovanjem in 

celo smrtjo. Vendar jo zaznamuje tudi upor proti izkoriščanju, želja po boljši 

prihodnosti, zahteva po temeljnih človekovih pravicah, boj za pravično družbo in 

ponosno ravnanje naših prednikov. Je zgodba o težkem življenju kmeta, ki ostaja 

pozitiven in se hrabro bojuje za svoje pravice. Ker je neuspešen, mora podleči idejam 

in zahtevam svojih gospodarjev. Včasih mu uspe tudi zmagati, a njegova zmaga 

predstavlja smrt za njegove pravice. To so tudi razlogi, ki so me pritegnili k raziskovanju 

o kmečkih uporih.  

 

Slika 1: Tolminski skavti imajo 
rutko v barvi Soče, punta in 
skalnatega gorovja3 

V okviru diplomske naloge sem 

dobila možnost, da pobliže 

spoznam Tolmin. Majhno 

mestece, ki leži sredi zelene 

kotline, je pestro in slikovito še 

posebej za tiste, ki jih zanima 

pohodništvo, padalstvo ali vodni 

športi. Čeprav je iz Ljubljane precej oddaljeno in dostopno po vijugasti poti, ki se vije 

po kotlini, nas na koncu vendarle čaka presenečenje. Nad njim se v visokogorju 

nahajajo zanimivi pašniki in gorske vasi. Z višine je pogled na reko Sočo, Tolminko in 

skalnata gorovja preprosto nepozaben. Za tiste, ki si želijo malce drugačnega 

preživljanja časa v objemu neokrnjene narave, je ta kraj pravi naslov.  

 

  

                                                             
3 O rutki tolminskih skavtov: http://www.skavt.net/vase-drobtinice/Nova-rutka-stega-Tolmin-1 (9. 9. 2013). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KMEČKI UPORI NA SLOVENSKEM  

 

... od tod samó krvavi punt poznamo, 

boj Vitovca in ropanje Turčíje.4 

(France Prešeren, Sonetni venec) 

Tako je naš največji pesnik zapisal o kmečkih uporih v svojem Sonetnem vencu. 

Njegovih misli se še posebej spominjamo ob obletnicah kmečkih uporov. Ob prebiranju 

njegove pesnitve bi nas moral ta del opomniti na pomembno prelomnico v slovenski 

zgodovini in nas spodbuditi k ohranjanju spomina na ta čas.  

 

Kmečki upori so se ponavljali celih pet stoletij, od 14. do 19. stoletja.5 Upori v 18. 

stoletju se razlikujejo od tistih v razponu 15. do 17. stoletja. Slednji so predvsem upori 

proti fevdalcem, v 18. stoletju pa so ti upori usmerjeni tudi proti državnim organom 

(državnim bremenom in cesarju) in davkom, ki so jih le-ti nalagali.6  

 

Kmečki upori na Slovenskem zaznamujejo obdobje 250-ih let (1478−1713).7 Vključuje 

pet večjih uporov, ki so bili glede na število upornikov in velikost ozemlja, ki so ga zajeli, 

največji upori v Sloveniji. Prve primere upornosti kmetov v Sloveniji poznamo že iz leta 

1358, končajo se šele v revolucionarnem letu 1848. To leto predstavlja za kmeta veliko 

prelomnico, saj so zemljo, ki so jo stoletja samo obdelovali, lahko z odkupom dobili v 

svojo last. Pet stoletij trajajoči upori, ki so bili največji tudi v evropskem merilu, so se 

za slovenskega kmeta končali z odpravo podložništva, ni pa odpravila fevdalizma. 

Nemški plemiči, ki so takrat gospodarili nad slovenskim kmetom, so izgubili moč 

vladanja. Kljub temu so po gradovih na Slovenskem živeli še naprej in s tem obdržali 

veliko zemlje. Želja kmetov je bila, da bi dobili tudi plemiško zemljo v svojo last. Na 

uresničitev te želje so morali počakati na čas osvobodilne vojne slovenskega naroda 

med leti 1941−1945. Šele takrat, ko je preostanek tujih plemičev zapustil svoje 

gradove, so graščinsko zemljo razdelili kmetom. V osvobodilni vojni je dokončno 

                                                             
4 France Prešeren, Poezije dr. Franceta Prešerna:  z dodatkom, Cankarjeva založba, Ljubljana 1963, str. 119. 
5 Stanko Škaler, Boj za staro pravdo (dalje: S. Škaler, Boj za staro pravdo), Državna založba Slovenije, Ljubljana 
1973, str. 7. 
6 O tolminskem kmečkem uporu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Tolminski_kme%C4%8Dki_upor (15. 5. 2013). 
7 Nina Žaberl, Poznavanje ključnih pojmov, povezanih z zgodovino Slovenije v 5. in 9. razredu devetletke, 
diplomsko delo, Ljubljana 2011, str. 21.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tolminski_kme%C4%8Dki_upor
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potešen kmečki uporni duh, saj je uresničen cilj puntarskih prednikov. Končno smo 

postali svobodni gospodarji na svoji zemlji.8 Cilj so po dolgih in mučnih bojih kmetje 

vendarle dosegli. Kaj pa je tisto, na kar bi morali biti še posebej ponosni? 

 

Kmečki upornosti se moramo zahvaliti, da so Slovenci v bojih z nemškim plemstvom 

skozi več stoletij ohranili svoj jezik. Kmetje so bili namreč edini, ki so pri nas do 19. 

stoletja govorili slovensko. Večstoletna upornost je poleg lastništva nad zemljo 

ohranjala in izoblikovala slovenski jezik in narod.9 Danes se tega premalo zavedamo 

in poudarjamo. Slovenski kmet, ki je bil toliko časa zaničevan in podložen drugim 

narodom, je edini nosilec slovenske identitete. Brez njega bi verjetno izgubili svoj 

obstoj med prevladujočim nemško govorečim prebivalstvom. Bili so edina slovenska 

družbena plast. Zgodovina kmečkega človeka je zato do srede 18. stoletja središče 

vse zgodovine slovenskega ljudstva.10  

 

Strinjam se z besedami bivšega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milana 

Pogačnika in upam, da so bile izrečene besede mišljene, kot so bile zapisane: 

... da je bilo kmetstvo na Slovenskem že od nekdaj, kljub večstoletnemu zatiranju in 

podjarmljenju z različnih strani, nosilec slovenske narodne zavesti in slovenske 

besede. Kmet je zanj tudi danes nosilec temeljnih vrednot. Zaznamujejo ga vztrajnost, 

delavnost, skromnost in odgovornost do dela in ljudi. Ker je v nenehnem stiku z naravo 

in od nje tudi odvisen, jo spoštuje in neguje.11 

Kmet Klemen Matk pri Solčavi zna biti prepričljiv, ko poudarja pomen kmetov. Pravi, 

da so kmetje narodova dediščina. Z izgubo kmetov bi država izgubila sloj ljudi, ki je 

trdoživo vraščen v trajnostno gospodarjenje in kulturo naroda. ... vsi tisti, ki živimo na 

podeželju smo nekakšna stalnica... da se narod ohrani.12  

 

                                                             
8 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 7. 
9 Prav tam. 
10 Zdenko Čepič idr., Zgodovina Slovencev (dalje: Z. Čepič, Zgodovina Slovencev), Cankarjeva založba, Ljubljana 
1979, str. 184. 
11 O tradicionalnem kmečkem shodu na Ponikvi pri Šentjurju: http://www.24ur.com/novice/slovenija/kmetu-je-
treba-povrniti-ugled_comment_p1_a50.html?&page=1&p_all_items=50 (20. 5. 2013). 
12 Biserka Karneža Cerjak, Kmetije so tudi narodova dediščina (v: Reporter), 7. oktober 2013, str. 29.  
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O veliki želji slovenskega kmeta po gospodarjenju z domačo zemljo priča naslednji 

stavek: ... Ko je hotel grof Thurn prevzeti nekatere kmetije, ki so bile zadolžene, so 

kmetje zbrali denar in ga dali gospodarju za poplačilo dolgov.13 

 

Kmečki upori predstavljajo boj za človekove pravice do vrednega življenja, 

svobodnega dela in enakopravnosti ljudi ter narodov. Moramo biti ponosni na svoje 

prednike, katerih cilj je bila svobodna in demokratična družbena ureditev.14 Kakšno 

družbeno ureditev imamo danes in koliko smo z njo zadovoljni, naj vsak presodi sam. 

Slika 2: Največji kmečki 
upori v Sloveniji15 

Ko govorimo o kmečkih 

uporih na Slovenskem, 

mislimo predvsem na pet 

večjih uporov, ki jih bom 

podrobneje predstavila v 

nadaljevanju diplomske 

naloge. Vemo pa, da se je v 

petih stoletjih (od 14. do 19. 

stoletja) na slovenskih tleh 

zvrstilo čez sto uporov. 

Najbolj pestro je bilo v 17. 

stoletju, ko se jih je zvrstilo 

kar petinštirideset. To so bili 

predvsem lokalni punti, ki so 

zajeli posamezne grajske posesti. Pri večini teh uporov je sodelovalo le manjše število 

kmetov.16 In kakšno je bilo takrat življenje kmeta, da so se pričeli upirati?  

2.2 SLOVENSKI KMET V SREDNJEM VEKU 

 

V 10. stoletju je slovenska dežela prišla pod oblast nemške države. Cesar je bil lastnik 

zemlje. Ker je ni mogel sam vzdrževati, jo je delil nemškim plemičem, nadškofijam, 

                                                             
13 Prav tam. 
14 Predgovor dr. Petra Petruja h knjigi: Branko Reisp, Podobe iz kmečkih puntov, Narodni muzej, Ljubljana 1973. 
15 France M. Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, Ljubljana 2011, str. 113. 
16 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 7. 



6 
 

škofijam in samostanom. Tisti veliki plemiči, ki so imeli velika zemljišča, so zemljo 

večkrat poklanjali samostanom in škofijam. Vsi ti lastniki zemlje so skoraj tisoč let 

gospodovali slovenskemu kmetu. Imenujemo jih fevdalci.17 Da so svojo zemljo lahko 

obdelovali, so potrebovali ljudi. Ti so bili od uvedbe fevdalizma do 13. stoletja neenotni. 

Delili so se na nesvobodne kmete in svobodnjake. Slednji so delali na zemlji v zakupu 

in so bili zato bolj prosti. Nesvobodni kmetje pa so delali na dominikalni18 zemlji 

zemljiškega gospoda, bremenile so jih dajatve, tlaka in druge zadolžitve.19 Obveznosti 

podložnikov so bile zapisane v posebnih knjigah, imenovanih urbarji20. 

  

Slika 3: Srednjeveška oblačila plemičev21  

 

Hierarhična razdelitev ljudi po posameznih stanovih od 

najrevnejšega kmečkega ali mestnega prebivalstva do 

premožnejšega plemiča se je kazala na vseh področjih 

njihovega življenja. Najopaznejša razlika med njimi je 

bila njihova zunanja podoba. Premožnejši sloji 

prebivalstva so oblačenju in oblačilom namenjali veliko 

časa in denarja, medtem ko kmetje vsega tega niso 

imeli.  

 

Po 13. stoletju se je v življenju slovenskega 

prebivalstva marsikaj spremenilo. Zemlja se je 

razdelila na majhne enote (kmetije), kamor so 

naseljevali nekdanje hlapce in sinove polsvobodnih. Razvile so se mnoge vasi. Kmetje 

so zemljo obdelovali, dajali fevdalcu določeno količino pridelkov in opravljali tlako. Ta 

enoten stan kmečkega prebivalstva v vasi imenujemo podložniki. Njihovo življenje do 

14. stoletja še ni bilo pretežko. Zemljiški gospodje so si v tem času močno prizadevali, 

                                                             
17 Prav tam, str. 8.  
18 Dominikalna ali pridvorna zemlja je v lasti fevdalca, ki jo obdelujejo kmetje. (vir: http://okulsel.net/docs/index-
46718.html?page=7; 20. 12. 2013). 
19 Janez Globočnik idr., Zgodovina na maturi 2004, Gyrus, Ljubljana 2003, str. 102. 
20 urbár  -ja m (á) zgod. knjiga s seznamom dohodkov zemljiškega gospoda od podložnikov (po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=urbar&hs=1; 17. 
10. 2013). 
21 Tolminski muzej, Mestni trg 4, 5220 Tolmin; razstava Nad Gorico po pravico (dalje: Tolminski muzej); foto: N. 
Zupančič, 11. 5. 2013). 
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da dobijo potrebne obdelovalce za svojo zemljo, zato jih niso preobremenjevali z 

dajatvami in tlako.22  

Slika 4: Kmečka srednjeveška oblačila23 

 

Razmeroma znosen  položaj kmetov v 13. 

stoletju se je v naslednjem stoletju vedno 

bolj slabšal. Njihove dajatve so naraščale. 

Lahko bi rekli, da je poslabšanje zakrivila 

uvedba denarja in njegova množična 

uporaba. Uporabljati se ga je pričelo z 

nastankom in razvojem mest. V mestih se 

je izoblikoval nov stan prebivalcev, trgovci 

in bankirji, ki so se ukvarjali z denarnimi 

posli in trgovanjem. In ravno trgovina je 

vplivala na spremembe v življenju zemljiških gospodov in kmetov. Fevdalni gospodje 

so potrebovali denar, če so si želeli kupiti drago blago. Da bi do denarja prišli, so 

spremenili dotedanje dajatve v pridelkih v denarne dajatve. Kupovanje za denar je v 

celoti nadomestilo prejšnjo menjavo blaga za blago.24  

 

Položaj kmetov se je tako postopno izenačeval in uveljavilo se je skupno ime 

podložniki. Med seboj so se ločili samo še po pravu, ki je določal dedno uživanje ali 

začasno uporabo obdelovane kmetije. Glavna razlika med dednim in začasnim 

uživanjem kmetije se je pokazala pri menjavi gospodarjev. Potrebno je bilo plačati 

dajatev, imenovano primščina.25  

Pri dednem uživanju je moral novi gospodar plačati visoko primščino, ki je bila zelo 

težko breme, toda bilo mu je zagotovljeno, da ostane na kmetiji. Pri kmetijah, ki so bile 

dodeljene v začasno uživanje, je ta pravica veljala do smrti gospodarja oz. obeh 

zakoncev.26 Prav poskusi za prisilno uvedbo dednega prava so povzročili krajevne 

                                                             
22 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 8−11. 
23 Tolminski muzej. 
24 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 8−11. 
25 Prav tam. 
26 Prav tam. 
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upore.27 Na eni strani je ogoljufani kmet in vedno večja revščina, v katero pada, na 

drugi strani pa gospoda, ki si želi vedno novih in razkošnih razvad. Le kdo lahko zameri 

kmetu nezadovoljstvo, negodovanje in kasnejši upor.  

 

Slika 5: Kraljica iz znamenite freske Mrtvaški ples v Hrastovljah28 

 

2.3 KMEČKA BREMENA IN VZROKI ZA UPOR 

2.3.1 Denarna  bremena  

Spremenjen način življenja plemstva je večal denarne potrebe fevdalne družbe. Da bi 

tem potrebam zadostili, so jih prelagali na kmete. Prav to je bil tudi vzrok, da je prihajalo 

do vedno hujših sporov podložnikov s fevdalci. V 15. stoletju je vrednost denarja, ki je 

bila odvisna od količine srebra v kovancih, zelo padla. To je bil vzrok, da so zviševali 

denarne dajatve. Poleg tega so padec denarja zlorabljali v svojo korist in zviševali 

dajatve za več, kot je vrednost v resnici padla. Spori med podložniki in zemljiškimi 

gospodi so se vedno bolj zaostrovali tudi zaradi srenjskih29 zemljišč, novih dajatev za 

                                                             
27 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 187. 
28 Freske v cerkvi Sv. Trojice, Hrastovlje: http://revitas.org/sl/turisticni-itinerarji/freske/podpec-zanigrad-
hrastovlje,2/sv-trojstvo,8.html (19. 11. 2013). 
29 srénja  -e ž (e ̣̑) 1. nekdaj skupnost upravičencev do skupnega premoženja ene ali več vasi (po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=srenja&hs=1; 12. 
11. 2013). 
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uporabo gozdov, pravice do lova in ribolova. V 16. stoletju so gospodje za kar šestkrat 

povečali tlako. Še bolj kot porast tlake je podložnike bremenila neizmerjena tlaka, ki se 

je uporabljala za razna dela v gradu. Saj je bilo 16. stoletje čas, ko so se obnavljali in 

razširjali mnogi gradovi. Zviševali so tudi dajatve ob menjavi gospodarja na posestvu. 

Gosposka je na račun primščine večala tudi denarne dajatve. Proti koncu srednjega 

veka je moral podložni kmet prevzeti še nova državna bremena.30  

2.3.2 Državna bremena 

Deželni knezi, ki so bili na čelu deželne uprave so ta bremena pobirali kot izredne 

davke za različne potrebe in pod različnimi imeni. Splošna državna davka imenovana 

glavarina in tedenski vinar so porabljali za vzdrževanje vojske pri obrambi pred Turki. 

Te izredne davke so prav tako pobirali zemljiški gospodje, kar so zlorabljali v lastno 

korist. Pobirali so višji davek, kot jim je bil odobren, in dodajali nove davke. Poleg vseh 

teh zlorab pri pobiranju državnega davka, ki so podložnike hudo prizadele, so jih pestili 

vedno pogostejši turški vpadi. S Turki, ki so bili dobro opremljeni in izurjeni, se stara 

plemiška vojska ni mogla kosati. Poleg dela na polju so kmetje morali zidati in 

popravljati mestna obzidja, kar je določeval davek za obrambo pred Turki. Sami so 

ostajali nezavarovani pred obzidjem v svojih domačijah. Če se niso pravočasno 

umaknili v gozd ali jamo, so jim oplenili imetje in odpeljali otroke. Včasih je cesarjeva 

najemniška vojska, ko je šla v boj proti Turkom, ropala in pustošila celo bolj kot Turki. 

Kot da vse skupaj za podložnika še ne bi bilo dovolj, je fevdalna oblast zahtevala, da 

morajo tudi kmetje v vojaško službo. Vzrok za to je bila nediscipliniranost plemiške 

vojske. V kmečko črno vojsko so vpoklicali vse za vojsko sposobne podložnike. Tisti, 

ki pa so ostali doma, so morali plačevati stroške za preskrbo in orožje. Kmetje so si 

skušali izboljšati svoj položaj tako, da so se pričeli ukvarjati s trgovanjem, ponekod s 

krošnjarjenjem. Temu so se upirali meščani in zemljiški gospodje. Ovirali in omejevali 

so jih z različnimi bremeni. Pri prehodih skozi mesta in na sejmih so morali plačevati 

mitnine31, pri prehodih čez mostove mostnine in carine.32 Nov obrambni red vase 

                                                             
30 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 12−14. 
31 mitnína  -e ž (ȋ) nekdaj pristojbina za trgovsko blago, ki se pobira pri mitnicah. Zastarel izraz za mitnino, carino 
je colnina; po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=mitnina&hs=1; 12. 10. 2013. Beseda mitnîna je izpeljana iz 
star. sloven. mîta, mîto `pristojbina, carina´ in `podkupnina´; Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar (dalje: M. 
Snoj, Etimološki slovar), Mladinska knjiga, Ljubljana 1997, str. 346. Beseda carîna je prevzeta iz hrv., srb. cȁrina, 
kar je izpeljanka iz hrv., srb. cȁr. Prvotni pomen je torej dajatev, ki pripada carju. M. Snoj, Etimološki slovar, str. 
56. 
32 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 14−17; glej tudi Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 244, 246. 
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posrka torej še kmečko prebivalstvo, ki je že tako obremenjeno, saj se brez vsakršne 

podpore bori za svoje lastno preživetje.33 Kaj ni misel na upor v tako nezavidljivem 

položaju popolnoma naravna?  

2.3.3 Vzroki za upor 

Mnogo je bilo tedaj vzrokov, ki so kmete gnali v upor. Njihov položaj se je v fevdalni 

družbi ob koncu srednjega veka slabšal. Naraščale so potrebe takratne družbe. Denar 

so potrebovali za uvajanje nove državne uprave, ustanavljanje deželne in državne 

uprave, zbiranje za najemniško vojsko, uvajanje sodobne oborožitve, utrjevanje 

obrambne črte na vzhodu proti Turkom in vojskovanje z Benečani. Zemljiški gospodje 

so za to potrebovali denarna sredstva, ki pa so jih prevalili na svoje podložnike, kar je 

zelo bremenilo že tako nezadovoljnega kmeta.34 Podložniški stan je bil brez političnih 

pravic. Od srede 15. stoletja se je v zvezi s turškimi vpadi in novim gospodarskim 

razvojem podložniški položaj hitro in močno poslabšal. Stik zemljiškega gospoda in 

podložnika z mestnim gospodarstvom je začel trgati zaprto gospodarstvo zemljiškega 

gospostva. To je bil že prvi, čeprav šibek znak bližajočega razkroja fevdalnega reda. 

Vzroki za prve velike kmečke upore v 15. in 16. stoletju na Slovenskem so bili v 

marsičem povezani prav s temi pojavi v gospodarskem razvoju.35 Položaj kmeta so 

poslabšala velika pustošenja ob spopadih fevdalcev, vojskovanje z Benetkami, številni 

turški vpadi, povečane dajatve in tlaka, nova javna bremena, nove obremenitve s strani 

cerkve, nalezljive bolezni, zmanjšanje kmečkih pravic do srenjskih zemljišč in gozda 

ter nove mitnine. Ker je vse to kmete pahnilo v globoko revščino, so se začeli upirati.36 

Cerkev je kot branitelj fevdalnega družbenega reda v poznem srednjem veku doživljala 

krizo. Od 14. stoletja dalje jo je zajemal vedno močnejši razkroj. Pristojbine za maše 

so rasle, posestniki so morali dati za pogreb kravo oz. vola, prešuštnike pa so 

kaznovali. Za kmeta najslabše je bilo dejstvo, da je bilo med duhovniki mnogo tujcev, 

ki so prepuščali fare slabo plačanim, nezmožnim in slabo izobraženim vikarjem.37  

                                                             
33 Več o medkulturnem življenju v zborniku:  
http://arhiv.mm.gov.si/mss/JR_UVOP_1_8_13_Zbornik_Medkulturno_ucenje.pdf (10. 12. 2013). 
34 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 17. 
35 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 186, 190. 
36 Vasko Simoniti idr., Ilustrirana zgodovina Slovencev (dalje: V. Simoniti, Ilustrirana zgodovina Slovencev), 
Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 142. 
37 Bogo Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, DZS, Ljubljana 1962, str. 27−29. 
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Čeprav kmetje v 16. stoletju niso bili deležni izobrazbe, je bila njihova razgledanost in 

samozavest v porastu, ki so ju pridobili s trgovanjem in vojskovanjem. S tem so prišli 

v stik z različnimi ljudmi in kraji. Ker so v roke dobili orožje, so postali pogumnejši in 

upornejši. Velikokrat so zaman prosili pri zemljiških gospodih in cesarju za določene 

pravice. Manjši upori v zadnjih desetletjih 15. stoletja so privedli do vedno bolj 

množičnih in organiziranih uporov.38 Kateri so bili torej največji kmečki upori, ki so 

močno zaznamovali upornost slovenskega kmeta? Njihove obletnice še danes 

praznujemo in tako obujamo spomin na naše hrabre prednike. 

 

2.4 ZGODOVINA KMEČKIH UPOROV NA SLOVENSKEM 

 

Kmetje so se zaradi strahu pred turškimi vpadi začeli združevati v kmečke zveze. Bund 

v nemškem jeziku pomeni zveza.39 Iz teh vez so se razvili upori ali punti. Glagol puntati 

se ali buniti se še danes pomeni upirati se.40 Osnove organizacije uporov so izhajale 

iz črne vojske.41 Na Goriškem se poimenuje črnida oz. černida in je najširša vojaška 

organizacija, sestavljena iz podložnikov, ki se je uveljavila v 15. stoletju. Vpoklic 

podložnikov se je glasil na vsakega 20., 10. ali 5. moža. Vzdrževati so ga morali tisti, 

ki so ostali doma. Bila je predvsem obrambna in poveljstvo je bilo v rokah plemstva.42  

Do leta 1424 so bili turški vpadi le bežni roparski pohodi, vendar so povzročili dovolj 

strahu. Po tem letu so vpadi prenehali za 45 let in se vrnili v še strahotnejši obliki leta 

1469.43 Istega leta so se kmetje v Zgornji Štajerski začeli združevati v kmečko zvezo 

z namenom obrambe pred Turki. Kmetje so se lahko prepričali, da jim vsi izredni davki, 

ki so jih plačevali za obrambo pred Turki, nič ne koristijo. Razumljivo je, da so se pričeli 

upirati.44 

                                                             
38 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 17. 
39 M. Snoj, Etimološki slovar, str. 515. 
40 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=punt&hs=1; 15. 6. 2013). 
41 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 247. 
42 V. Simoniti, Ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 126. 
43 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 220. 
44 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 19. 
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Slika 6: Turški vojak na konju žene ujet kmečki par, na 

sulici ima nabodenega otroka45 

 

2.4.1 Koroški kmečki upor 1478 

 

Leta 1473 so se kmetje po zgledu kmetov na Štajerskem 

združili v kmečko zvezo. Plemstvo kljub visokim 

dajatvam, ki jih je pobiralo od kmetov, za obrambo dežele 

ni ničesar ukrenilo. Kmetje so se uprli plačilu davkov in 

zahtevali zaščito pred turško nevarnostjo. Dosegli niso 

ničesar in tako so se leta 1476 Turki neovirano potikali 

po deželi štiri mesece. Jakob Urnest, takratni župnik na 

Koroškem je zapisal: »O Bog nebeški, čas bi bil, da bi krščanski meč vzel turški sablji 

njeno ostrino.«46 Kljub zapisanemu Urnest ni bil na strani podložnikov, saj se je veselil 

kmečkega poraza. Kaznovani so bili za svojo nezvestobo, s katero naj bi prelivali 

krščansko kri.47 Čudno je, da mu je bilo žal le plemiške krščanske krvi, za kmečko ga 

niti malo ni skrbelo.  

Turška vojska je šla skozi tri dežele brez boja in ovir ter naredila veliko škode. 

Prestrašeni in obupani kmetje so sumili, da plemiči sodelujejo s Turki in denar za 

obrambo zadržujejo zase, kar je ponekod tudi držalo. Kmečka upornost je rasla, še 

dodatno jo je podžgalo enako razpoloženje štajerskih kmetov. Odkrit upor leta 1478 je 

povzročila tudi menjava oglejskega denarja za dunajskega. V začetku 15. stoletja je 

propadel oglejski patriarh, kar je povzročilo povečanje denarnih dajatev. Kmečka 

zveza je zahtevala zaščito pred Turki, prevzem sodne oblasti in davke po stari pravdi 

oz. podložniške obveznosti zapisane v urbarjih. Davke naj bi pobirala kmečka zveza 

in ne več zemljiški gospodje. Nameravali so po svoji volji odstavljati župnike in 

duhovščino, kar je bilo razumljivo, saj so bili le-ti povezani s fevdalnim redom. Kmečka 

zveza je pobirala tudi davek, s katerim so kupovali sulice, oklepe, kije in orožje. Cesar 

se sprva ni zmenil za uporniško gibanje kmetov. Kasneje je prepovedal kmečko zvezo 

in načrtoval sestanek s predstavniki plemstva, da bi se dogovorili, kaj bi storili za 

zadušitev upora. Upor nepričakovano zadušijo Turki, ki so se takrat razočarani vračali 

                                                             
45 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 242. 
46 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 19. 
47 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 248. 
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z neuspešnega pohoda nad Benetkami. Ker so bili mnogo številnejši kot običajne 

roparske skupine, je kmečko vojsko zajel preplah, zato je ponoči večina mož zbežala. 

Turki so jih s številčno premočjo obkolili in skoraj vse pobili. Ti so po zmagi še tri tedne 

nemoteno plenili po Koroški. Po njihovem odhodu ni bilo več mogoče obnoviti kmečke 

zveze. Fevdalci so preostanek upornikov polovili in jim naložili telesne in denarne 

kazni. Obnoviti so morali porušene gradove. Za žrtve  in škodo, ki so jo povzročili Turki, 

jim ni bilo mar. Pomembno je bilo le to, da so se znebili kmečke upornosti. Po nesrečno 

končanem koroškem uporu so se skoraj štiri desetletja vrstili lokalni upori na 

posameznih zemljiških gospostvih, ki so jih uspeli zadušiti. Leta 1514 se je pričelo širiti 

uporniško gibanje, ki ga ni bilo več moč ustaviti.48    

2.4.2 Slovenski kmečki upor 1515 

 

Le vkup, le vkup, le vkup, le vkup uboga  gmajna49! 

To so prve slovenske tiskane besede, ki so bile natisnjene v nemški pesmi vojaških 

najemnikov na letaku o poraženih kmečkih puntarjih v bitki pri Celju iz leta 1515. To je 

tudi prvi verz pesmi, ki so jo peli kmečki uporniki, ko so s kosami, vilami, grabljami šli 

nad gradove, jih zavzemali, plenili in požigali.50 Pesmi iz teh uporov, ki so se od 15. 

stoletja ponavljale prav do zemljiške odveze leta 1848, so izginile s preganjanjem 

upornikov vred. Samo dvoje uporniških gesel iz njih nam je ohranila sramotilna pesem 

iz leta 1515.51  

 

                                                             
48 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 20−23. 
49 Beseda gmajna je prevzeta iz srvnem. gemeine, kar je izpeljano iz srvnem. gemain, nem. gemein. To se je razvilo 
iz pgerm. gamains, kar je sorodno lat. comunis. Vse skupaj ima pomen skupen. M. Snoj, Etimološki slovar, str. 
145. 
50 Osebni arhiv: zvezek za zgodovino v 2. letniku gimnazije. 
51 Jože Koruza, Vprašanje slovenskih puntarskih pesmi (dalje: J. Koruza, Vprašanje); v: Kmečki upori v slovenski 
umetnosti, Slovenska matica, Ljubljana 1974, str. 48-49. Koruza povzema besede Ivana Grafenauerja v delu 
Narodno pesništvo (cobiss: 
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=90543360; 27. 11. 2013).  
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Slika 7: Žolnirska Nova pesem o kranjskih kmetih s prvimi natisnjenimi slovenskimi 
besedami52 

 

Pesem je izvrsten sodoben vir o tem dogodku, seveda z izkrivljenim pogledom na 

kmete, značilnim za nemške pesmi.53 V tej pesmi se iz kitice v kitico ponavljata dva 

slovenska citata, in sicer uporniško geslo (Stara pravda) in njihov klic v zbor (Leukhup, 

leukhup, leukhup, leukhup woga gmajna).54 Posamezni avtorji uporabljajo različne 

zapise teh besed. V literaturi sem poleg zgoraj omenjenega zapisa zasledila tudi uboga 

gmaina55 in woga gmaina.56 Tudi sam tekst pesmi je doživel drugačne prevode (Janko 

                                                             
52 V. Simoniti, Ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 143.  
53 Bogo Grafenauer, Boj za staro pravdo v 15. in 16. stoletju na Slovenskem (dalje: B. Grafenauer, Stara pravda), 
DZS, Ljubljana 1974, str. 101. 
54 To različico zapisa besedila avtor citira Ivana Grafenauerja iz knjige Kratka zgodovina starejšega slovenskega 
slovstva. J. Koruza, Vprašanje, str. 50. 
55 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 257. 
56 J. Koruza, Vprašanje, str. 55. 



15 
 

Orožen, Jože Mlinarič). Pesem je nastala v dobi, ko se je razširjalo tiskarstvo, zato je 

bil natisnjen tudi propagandni letak.57 

 

Večletno uporniško gibanje se je leta 1515 razvilo v največji kmečki upor, ki je trajal 

pet mesecev. Uprli so se podložniki vseh slovenskih dežel z izjemo Goriške. Povod za 

začetek upora je bilo izkoriščanje nekaterih zemljiških gospodov (Gašper Lamberg, 

Jurij Thurn, brata Mindorf), neupoštevanje stare pravde, kaznovanje, ropanje vasi, 

samovoljno povečevanje kmečkih bremen, zmanjševanje kmečkih pravic do skupnih 

zemljišč in gozda, oviranje kmečke trgovine s strani fevdalcev, postavitev mlina na 

Ljubljanici (med izlivom Gradaščice in Šentjakobskim mostom), kar je zaradi povodenj 

opustošilo 700 kmetij ipd. Vse to je 

podložnike teh dežel gnalo v upor. 

Posamezni fevdalci so s svojimi grozovitimi 

postopki dali povod za začetek velikega 

punta. Thurna in njegovega oskrbnika so 

kočevski uporniki ustrelili v prvi polovici 

marca. Kmečka zveza se je hitro širila tudi na 

Gorenjskem. Kmete poskušajo pomiriti 

cesarjevi odposlanci. Ker plemstvo ni 

pričakovalo, da bodo pri tem uspešni, so 

istočasno zbrali plemiško vojsko.58 

Slika 8: Cesar Maksimiljan I. Habsburški59 

 

Kmetje so v maju poslali cesarju Maksimiljanu pismo, v katerem so se pritožili zaradi 

krivic, ki so se jim dogajale: 

"Presvetli cesar, najmilostljivejši gospod! Mi ubogi ljudje, vsi in vsak med nami, pa tudi 

celokupna gmajna, ki smo sedaj vsi skupaj zbrani v Konjicah, in vsa zveza od Kranjske 

do Ptuja, dajemo vašemu cesarskemu veličanstvu na znanje, kakšna velika krivica in 

obremenitev nam je povsod od naših višjih storjena bila" 60 

                                                             
57 Prav tam, str. 52. 
58 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 25−27. 
59 O cesarju Maksimiljanu I.: http://www.kaiser-maximilian-i.de/ausstellung.html (10. 12. 2013). 
60 https://www.facebook.com/RadimamKonjice/posts/184501651688595 (11. 6. 2013). 
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Cesar sem jim je sprva kazal naklonjen. Obljubil jim je, da bo poslal komisarje, ki naj 

bi kmetom zopet pomagali do stare pravde.61 Kmetje so napadli plemstvo in gradove 

Mehovo, Pilštanj, Podčetrtek, Boštanj, Mokronog, Rekštanj, Zbelovo, Brežice, 

Rajhenburg62, Kunšperk, Podsreda, Bizeljsko idr.63  

 
Slika 9: Slovenski kmečki upor leta 151564 

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

oba brata Mindorfa in še nekaj plemičev pa ubili.65 Tudi Aškerčeva pesem Tlaka iz cikla 

Stara pravda opisuje ta napad: 

V zvoníku tam bijejo plat zvoná, 

po cesti iz hoste roj kmetov vihrá, 

    vihrá proti gradu narávnost. 

Oródja za tlako vsak nese s sebój: 

tá s cepcem, tá s kijem, tam óni s kosój, 

    tá z vilami je oboróžen. 

                                                             
61 B. Grafenauer, Stara pravda, str. 51. 
62 Velja za najstarejši grad v Sloveniji. V virih naj bi bil omenjen že leta 895. Danes so v gradu muzejske razstave 
tako o gradu kot tudi o številnih slovenskih izgnancih, ki so pod nemškim okupatorjem odšli v izgnanstvo. Po vojni 
se je kraj, ki je zrastel pod gradom, preimenoval v Brestanico. Ime dobi po potoku, ki teče skozenj. Za ta kraj je 
značilna legenda o dveh bratih Rajhenburških, ki sta se tako sovražila, da sta drug drugega ustrelila. Vir: 
http://www.brestanica.com/grad-rajhenburg.html (10. 12. 2013).  
63 Povzeto iz zemljevida: Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 253. 
64 Prav tam. 
65 Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, Mladinska knjiga, Ljubljana 1977, str. 239. 
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Na grajskih tam vratíh, čuj: Buh, buh, buh! 

"Hoj, ôdpri, Mehôvčan, ki jéš naš kruh! 

    Na tlako smo ravnokar prišli." 66 

(odlomek iz pesmi Tlaka) 

Zahteve kmetov so bile številne, vendar so se vse sklicevale na staro pravdo. Zahtevali 

so soodločanje pri davkih in odpravo graščinske ter fevdno-stanovske oblasti.67  

 

Množica in naglica, s katero se je širil upor, je presenetila plemstvo.68 V uporih je 

sodelovalo okoli 80.000 upornih kmetov. Po številu upornikov je bil to največji upor pri 

vseh jugoslovanskih narodih.69 Zaradi kmečke neenotnosti, nepovezanosti, 

neizurjenosti, slabšega orožja (nimajo konjenice) in slepega zaupanja v cesarja, ki jim 

obljubi preiskavo razmer, upor zatre le 1.500 plemiških vojakov, ki jim je na pomoč 

priskočila cesarska vojska.70 Sprva so imeli fevdalci težave z zbiranjem vojske, ker se 

je morala gospoda braniti pred uporniki v svojih gradovih. Šele po dolgotrajnih skupnih 

zborovanjih svojih predstavnikov jim jo je uspelo zbrati.71 Razbili so uporniško kmečko 

zvezo, pobili njene člane in voditelje ter požgali vasi. Upor je bil dokončno zadušen. 

Kmetje so se bojevali junaško in odločno, čeprav so doživeli strahovit poraz. Sledile so 

strahovite in maščevalne kazni zmagovalcev.72 Najobčutnejšo kazen je za upornike 

pomenil že sam pohod plemiške vojske.73 Premagane kmete so obesili, natikali na 

kole, pretepali s šibami, zaplenili njihovo imetje in požigali hiše. Povzročeno škodo so 

morali nadomestiti s tlako, visokimi denarnimi kaznimi in še vrsto let plačevati puntarski 

davek.74  

 

 

                                                             
66 Anton Aškerc, Zbrano delo: Prva knjiga, DZS, Ljubljana 1946, str. 129. 
67 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 31; glej tudi: V. Simoniti, Ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 142. 
68 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 35. 
69 B. Grafenauer, Stara pravda, str. 77. 
70 O kmečkih uporih na Slovenskem: http://www.slideserve.com/reidar/kme-c4-8cki-upori-na-slovenskem (23. 
6. 2013). 
71 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 35. 
72 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 257. 
73 B. Grafenauer, Stara pravda, str. 107. 
74 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 257. 
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In kmalu se pričela je tu igra. 

Prav v kratkem premnogi kmet je bit ubit. 

Je konec njih početju! 

Premnogi, dá, plačilo ima: 

Stara pravda! 

Jih z okopov so odbili,  

vso igro so izgubili. 

Le vkup, le vkup, le vkup, le vkup, uboga gmajna! 

Za hudobijo, zvitost kol in vislice dobijo. 75 

(šesta kitica Nove pesmi o kranjskih kmetih, ki jo je prevedel Jože Mlinarič) 

Cesar je poskušal omejevati samovoljo plemstva, vendar se niso ozirali na to. Po 

končanem uporu so svojim podložnikov že nalagali nova bremena. Čez dobrih 50 let 

so se kmetje ponovno uprli, tokrat skupaj s hrvaškimi kmeti.76  

2.4.3 Hrvaško-slovenski kmečki upor 1572/1573 

 

Zimzelen si za trak je del, 

pero kokotovo pripel... 77 

(Verz pesmi Kronanje v Zagrebu. Zimzelen in petelinje pero predstavljata znak 

upora.) 

 

Upor se je pripravljal leto dni, potekal od januarja do februarja 1573. V Stubici so Matija 

Gubec78, Ivan Pasanec in Ivan Mogaić skrbno pripravljali uporniške načrte. Ti trije so 

kot začetniki in glavni voditelji upora zbrali svoje sodelavce, med njimi je bil najožji Ilija 

Gregorič79, ki je bil vrhovni vojaški poveljnik. Bil je izbran zaradi svojih vojaških 

spretnosti in izkušenj, ki jih je pridobil v času služenja v Vojni krajini.80  

 

                                                             
75 Jože Mlinarič, Nova pesem o kranjskih kmetih (v: Srednjeveško slovstvo), Mladinska knjiga, Ljubljana 1972, str. 
198. 
76 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 43. 
77 Anton Aškerc, Izabrane pjesme (A. Aškerc, Izabrane pjesme), Matica Hrvatska, Zagreb 1913, str. 56. 
78 V urbarju F. Tahija 1567 in popisu cerkvene desetine 1560 je bilo zapisano ime Ambrož Gubec, sodobni viri pa 
tega imena ne poznajo. Po njem se imenuje tudi Gubčeva brigada, ki je bila ustanovljena sredi italijanske ofenzive 
leta 1942. Enciklopedija Slovenije 3 (dalje: Enciklopedija 3), Mladinska knjiga, Ljubljana 1989, str. 405, 406. 
79 Možno je najti dve različici zapisa njegovega priimka. V slovenski literaturi se pojavlja Gregorič, v hrvaški pa 
Gregorić. Temu zgledu sem sledila tudi v svoji diplomski nalogi. Je pa Ilija Gregorič hrvaškega rodu.  
80 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 45−50. 
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Kmete je v upor prisililo nečloveško in surovo ravnanje graščaka Franja Tahija81, 

lastnika posesti v Stubici in Susedgradu. Kmetom je prodajal stare konje, staro skisano 

vino, rabil njihovo živino, zlorabljal dekleta in žene, večal bremena in povečeval tlako. 

Zaradi osovraženosti med kmeti je upor izbruhnil na njegovih posestvih leta 1573.82 

Zajel je ozemlje Hrvaškega Zagorja, Štajerske in dela Kranjske, trajal le 14 dni. Načrt 

upornikov je bil povezati ozemlje Hrvaške z večino slovenskega ozemlja ter v Zagrebu 

ustanoviti cesarsko namestništvo. Odpravili bi davke, dajatve in vsa preostala 

bremena. Kmečke komisije bi pobirale vse dohodke, sami bi skrbeli za varnost meja, 

pokrajinske in državne meje bi izbrisali, kar bi odprlo pot svobodni kmečki trgovini. Za 

ustanovitev kmečke države s središčem v Zagrebu so potrebovali temeljit vojaški načrt, 

pri katerem je odločujoče sodeloval Gregorič.83 

 

Gregorič Ilija, voj junaški, 

z Gušetičem drugom ne omahne, 

vojevati hoče se za narod, 

dokler mu svoboda v dom ne dahne.84 

(kitica pesmi Ilija Gregorič, pesnika in pisatelja Engelberta Gangla) 

 

Upor se je začel kot napad na graščino Cesargrad nad reko Sotlo. V nekaj urah so 

pokazali, da lahko zavzamejo največji hrvaški grad. Svoje pohode so nadaljevali in se 

uprli na gospostvih Susedgrad, Bizeljsko, Brežice, Kunšperk, Pišece, Rajhenburg in 

drugih gradovih ter župniščih. Po več uspešnih bitkah so kmetje pridobili orožje in prešli 

hrvaško-slovensko mejo.85  

 

Uporniki so bili 3. in 4. februarja na višku svoje moči. To se je spremenilo že 5. februarja 

v boju pri Krškem, ko so bili premagani s strani plemiške vojske pod poveljstvom 

Jošta Thurna in Uskokov. Ti so ropali, bili zelo maščevalni in nikomur niso prizanašali. 

Tudi ženam in otrokom ne. Po porazu pri Krškem se je Ilija odločil spremeniti smer 

svojega pohoda čez slovenske hribe. Na Planini so Ilija in njegovi uporniki doživeli 

                                                             
81 Pojavijo se različice njegovega imena in priimka. Na hrvaških spletnih straneh sem zasledila zapis priimka Tahy, 
medtem ko se v slovenski literaturi pojavlja različica imena Franc in Ferenc.  
82 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 45−50. 
83 Prav tam, str. 51, 53. 
84 Engelbert Gangl, Ilija Gregorič (v: Zvonček, 25, št. 5), avgust 1924, str. 193. Dostopno na: 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-68X7NV2V (13. 1. 2014). 
85 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 58−71.  
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neuspeh. Ujetega poveljnika štajerskih puntarjev niso mogli rešiti. Novica o porazu 

kmetov v Krškem se je razširila med ljudi, kar je puntarje zelo prestrašilo. Preplašeni 

so bili tudi zaradi novic, da v deželi ropajo Turki. Gregorič jih je opogumil in tako so se 

odpravili naprej, čeprav z zmanjšano samozavestjo. Ilija je spoznal, da v deželi ropa 

plemiška vojska, ki je celo prekašala ropanje Turkov. Ta zmotna misel je povzročila 

precejšno zmedo.86  

 

Boj pri Kerestincu se je 6. februarja prav tako slabo končal za kmečko vojsko. 

Nepričakovano jih je napadla banska vojska, ujetnike pa strahovito mučila. Na poti proti 

vasi Kunšperk so Ilija in njegovi puntarji 8. februarja doživeli ponovni poraz. Napadli 

so jih pešci in plemiška konjenica. Precej časa so uspeli odbijati napad, vendar se je 

nad njih usula še večja enota konjenikov, ki sta jo vodila dva častnika. Prisiljeni so se 

bili predati, Ilija Gregorič je bil na begu v Turčijo. Upor na slovenskih tleh je bil s tem 

porazom dokončno strt. Ujetnike je čakalo strahovito mučenje plemiške gospode in te 

so bili padli odrešeni. Neusmiljeno so obešali in sekali ujete, jih natikali na kole in 

požigali njihove domove. Ilijo in njegovega prijatelja Mihajlo Gušetića so po desetih 

dneh ujeli pri turški meji.87  

Slika 10: Oživljanje spomina na 
bitko pri Stubici88 

 

Vse tri skupine puntarjev, ki so že 

bile premagane, je sovražnik z 

napadi presenetil. Na Stubiškem 

polju so kmetje 9. februarja 

pričakovali spopad s sovražnikom. 

Krvavi obračun, v katerem se je 

spopadlo 6000 upornikov s 5000 pripadniki plemiške vojske, je odločal o usodi 

puntarjev. Kmečko vojsko je vodil vodja Matija Gubec. Borili so se bojevito, pred 

plemiško vojsko so strnili zid, ki ni popustil, čeprav so bile njihove žrtve velike. Boj je 

trajal več ur. Tedaj upornike preseneti napad spočitih enot konjenice iz Vojne krajine. 

Nasprotniku je uspelo, da je upornike razbil v manjše skupine in jih dokončno uničil. 

                                                             
86 Prav tam, str. 72−124. 
87 Prav tam. 
88 O prireditvi v Donji Stubici: 
http://www.siol.net/novice/rubrikon/fotofokus/2012/02/bitka_pri_stubici_kmecki_upor.aspx (8. 7. 2013). 
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Častniki so slavili zmago, uporniki pa so se zavedli, da bodo morali prenašati krivice in 

zlo še naprej. Fevdalcem se je torej uspelo hitro organizirati, odločilno vlogo za poraz 

kmečke vojske so imele čete Uskokov, ki so bili prekaljeni že v vojnah s Turki.89  

 

Sledilo je strahotno kaznovanje ujetih. Maščevanje je doseglo vrh s kronanjem Matije 

Gubca z razbeljeno krono v Zagrebu in razčetverjenjem 15. februarja na Markovem 

trgu. To mučeniško kazen je predlagal zagrebški škof, in sicer zato, ker so kmetje 

Gubca razglasili za kralja. Tako so pokazali zaničevanje in posmeh kmečkemu uporu 

in njegovemu voditelju.90  

 

V tem uporu je življenje izgubilo najmanj 6000 ljudi, mnogo kmečkih vasi je bilo 

požganih. Bratko Kreft je leta 1937 v svoji drami Velika puntarija predstavil hrvaško-

slovenski upor. V Gornji Stubici je postavljen spomenik, med drugo svetovno vojno je 

delovala slovenska Gubčeva brigada. Gubčeve posmrtne muke je počastil tudi Anton 

Aškerc s pesmijo Kronanje v Zagrebu.91  

Slika 11: Kronanje na Markovem trgu92 

 

Pred stolom Gubec, kmet stoji... 

O srečen, slaven kralj si ti! 

 

Glej, kronanje iz oken vseh, 

z balkonov gledajo in streh. 

 

Ponosno Gubec jim stoji. 

Molče on govori z očmi!93 

(odlomek iz pesmi Kronanje v Zagrebu) 

 

                                                             
89 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 72−124. 
90 Prav tam. 
91 O hrvaško-slovenskem kmečkem uporu: http://www.casnik.si/index.php/2012/02/20/veliki-slovensko-
hrvaski-kmecki-punt/ (13. 10. 2013).  
92 Avtor slike je Oton Iveković. Slika je nastala že pred letom 1939. Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Oton_Ivekovic,_Smaknuce_Matije_Gupca_(na_trgu_ispred_crkve_sv._Marka

_u_Zagrebu).jpg; 13. 10. 2013. Tudi slovenski slikar Slavko Pengov je narisal risbo, na kateri je upodobljen isti 

dogodek. Vir: http://museums.si/sl/collection/object/21255/slavko-pengov-kronanje-matije-gubca-v-zagrebu; 

13. 10. 2013. 
93 A. Aškerc, Izabrane pjesme, str. 56. 
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Ostale vidnejše osebnosti upora so obesili po drevesih, preostale upornike pohabili. 

Poleg vsega so brezbrižno plenili in pustošili po vaseh. Zaradi maščevanja in nasilja 

so mnoge posesti opustele in izumrle. Nazadnje, po več kot letu dni, sta smrt dočakala 

tudi Ilija Gregorič in Mihajlo Gušetić94. Po zaslišanju in mučenju v zaporu na Dunaju ju 

je cesar poslal v Zagreb in usmrtil na neznan način. Tisoči uporniki in glavni poveljnik 

vojske so bili poraženi in usmrčeni. Za njihove grobove ne ve nihče. Neminljive 

spomenike so si junaški uporniki s svojimi upori postavili kar sami. Prav je, da se 

revolucionarnega dela naših prednikov spominjamo vsi naslednji rodovi.95  

 

2.4.4 Drugi slovenski kmečki upor 1635 

 

Položaj podložnika se kljub zmagi deželnega kneza ni niti malo izboljšal. Poraz kmetov 

v hrvaško-slovenski vstaji leta 1573 ni zatrl upornosti kmetov. Upori so bili sicer 

šibkejši, vendar skoraj nepretrgani, omejeni le na ozemlja posameznih fevdalcev.96   

 

Ta upor se je razvil iz krajevnega upora na plemiškem gospostvu Ostrovici med 

Trbovljami in Vranskem, ki je last vojaka Feliksa Schrattenbacha. Ponavljalo se je že 

od okoli leta 1630 naprej, ko so bili zelo pogosti krajevni upori tudi v drugih krajih na 

Štajerskem in Kranjskem. Širok upor se je 21. 4. razširil zaradi še vedno 

nespremenjenega položaja kmetov in povečane brezpravnosti. Dajatve, divjanje 

vojaških najemnikov in dajatve kot poseben vojaški davek so bili poglavitni vzroki 

upora. Upor je zelo hitro zaobjel celotno spodnjo Štajersko in velik del Kranjske (del 

Gorenjske, Dolenjske, Kočevske, Bele krajine in Notranjske). Uporniki so uničevali 

gradove in mitnice. Zoper upornike je zelo hitro prišla vojska iz Vojne krajine. Krajišniki 

so upor hitro zadušili. Upor ni imel veliko časa in skupne organizacije, da bi dosegel 

poteze prejšnjih velikih uporov.97  

 

Uporniške voditelje so večinoma kaznovali zemljiški gospodje sami. Jurij Levec, eden 

izmed voditeljev upora je obglavljen in razčetverjen. Druge so tudi usmrtili, poslali na 

                                                             
94 Prav tako najdemo tudi zapis priimka Gušetič (npr. v drami Bratka Krefta Velika puntarija), le da mnogo redkeje 
kot Gregorič. Zato sem tudi sama uporabila tistega, ki je pogosteje uporabljen v slovenski literaturi. Stanko Škaler 
v svoji knjigi uporablja zapise priimkov Gregorič in Gušetić, medtem ko v Zgodovini Slovencev najdemo zapisa 
Gregorić in Gušetić. 
95 S. Škaler, Boj za staro pravdo, str. 72−124. 
96 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 316. 
97 Prav tam, str. 320, 322. 
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galeje ali na prisilno delo na Ogrsko. Nekatere so izpustili z denarnimi kaznimi. Kmetje 

so bili zopet poraženi. Ker pa je bilo breme pretežko, da bi ga mogli mirno nositi, so se 

še naprej vrstili majhni kmečki upori, ki jih je gospoda hitro zadušila.98 Pred nami je še 

zadnji v vrsti večjih slovenskih uporov, ko se kmetje prvič ne sklicujejo na cesarjevo 

pomoč.  

 

2.4.5 Tolminski kmečki upor 1713 

 

Betica stor pravica! 99 

Stara pravda – Kralj Matjaž! 100 

 

Na spremembo kmečkega gibanja sta vplivala razvoj absolutistične države in nova 

davčna politika. Kmetje so se začeli upirati tudi proti novim državnim bremenom, kar 

se je povsem jasno pokazalo v tolminskem uporu leta 1713, ki je bilo največje 

uporniško gibanje primorskih kmetov. Za razliko od prejšnjih uporov, ki so bili uperjeni 

proti zemljiški gospodi, je bilo to gibanje tudi proti državni oblasti.101  

Bolj ali manj intenzivno kmečko uporništvo se je na Tolminskem kazalo že ob koncu 

15. stoletja. Uvodno obdobje velikega tolminskega punta se je začelo v času, ko so se 

prebivalci Goriške spopadali s kužnimi boleznimi ljudi in živine ter hudimi posledicami 

naravnih nesreč.102 Vrstile so se izjemno slabe letine, razsajala je živinska kuga. 

Vsemu temu se je leta 1713 pridružila še slaba letina zaradi preobilnega deževja. 

Poleg obstoječih dajatev in problemov, ki so kmete izčrpavali, je država naložila še 

dodatne davke t. i. »mesni krajcar in vinski dac«. Ta novi davek na meso in vino je 

Tolminsko doletel v času, ko so bili kmetje že tako vznemirjeni zaradi sporov s 

tolminskim glavarjem grofom Coroninijem. Izterjavo obeh davkov je prevzel goriški 

stavbni pisar Jakob Bandel (Bandeu), ki je svoje delo opravljal z veliko strogostjo in 

dobičkom.103  

                                                             
98 Prav tam, str. 322.  
99 Po Rutarju geslo puntarjev. V knjigi najdemo zapis »Butica stor` pravica!« (za pravico!): Simon Rutar, Zgodovina 
Tolminskega (dalje: S. Rutar, Zgodovina), Branko d.o.o., Nova Gorica 1994, str. 113. Kmečki uporniki so se z 
beticami (okovanimi gorjačami) podali v Gorico, vir: Janez Dolenc, 290 let od prve javne akcije puntarjev (v: 
Epicenter), 5. junij 2003, str. 8. 
100 Klic na upor in geslo kmečke vojske  kot ga je zapisal avtor: Alojzij Remec, Veliki punt: kmečka zgodba iz XVII. 
stoletja (dalje: A. Remec, Punt), Družba sv. Mohorja, Celje 1953, str. 61. 
101 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 335. 
102 Tolminski muzej. 
103 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 336. 
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Leta 1701 je Štefan Golja s Kneže odpeljal skupino tolminskih kmetov na Dunaj, kjer 

so vložili pritožbo, vendar neuspešno. Večino poslancev so zaprli, pobeglemu Golji pa 

zaplenili premoženje. Punt so na Tolminskem pripravljali Ivan Miklavčič, imenovan tudi 

Ivan Gradnik, Gregor Kobal, Lovrenc Kragulj, Martin Munih idr.104 Po Ivanu Gradniku 

se je v času 2. svetovne vojne imenovala slovenska narodnoosvobodilna brigada t. i. 

Gradnikova brigada.105 

 

Dokončno so se Tolminci organizirali in uprli, ko je osovraženi pobiralec davkov Bandel 

po naročilu grofa Strassolda dal zapreti Tolmince, zaplenil njihov voz, konje in tovor. 

Kako oster in goljufiv je bil Jakob Bandel, priča spodnji zapis: »Splošni davkar za 

Goriško je bil nek Bandel, oster človek, ki ni nikomu prizanašal. U izterjavanju je bil 

silno natančen, in kdor bi bil ostal kaj malega na dolgu, kaznoval ga je brez usmiljenja, 

naj je bil gospod ali kmet. ... Zato je začelo nezadovoljno ljudstvo Bandela dolžiti 

krivičnosti in odertije. Po celem Goriškem so godrnjali, da to nikakor ne gre, ka bi jedni 

stradali, drugi pa od njih žuljev sijajno živeli.«106 

 

Čeprav Tolminci že dalj časa niso želeli plačevati davka na meso, usnje in vino, oblasti 

proti njim niso odločneje ukrepale. Ko je začelo v blagajni deželnih stanov 

primanjkovati denarja, se je namestnik goriškega glavarja grof Leopold Adam 

Strassoldo odločil ukrepati proti kmečki nepokornosti. Z zaprtjem kmetov je dosegel 

ravno nasprotno. Začel se je množični upor, ki se je v dveh mesecih s Tolminskega 

razširil vse do morja.107  

                                                             
104 Prav tam. 
105 Enciklopedija 3, str. 368. 
106 S. Rutar, Zgodovina, str. 114. 
107 Tolminski muzej. 
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»Načelniki kmetov so sklenili na Mengorah, da 

začnejo v ponedeljek 27. marca. V noči pred 

tem dnevom, ko zazvoni po vaseh, naj se vsi 

zbero. Vsakdo naj bo oborožen, kdor more, 

kdor ima konja, naj prijezdi. V jutranjem mraku 

naj bodo že zbrani pri Sveti Luciji, od koder 

odrinejo po kanalski cesti v Gorico, da si z 

orožjem v roki poiščejo pri Bandelu in gosposki 

pravico.«108 

Slika 12: Zvon, ki je oznanjal kmečki zbor109 

 

Na griču Mengore s cerkvico Device Marije naj bi se leta 1713 sestajali voditelji 

kmečkega upora, cerkveni zvon naj bi naznanil začetek upora.110 Tako je 27. marca 

1713 kmečka vojska 500-tih Tolmincev pod poveljstvom Ivana Gradnika odkorakala v 

Gorico osvobodit zaprte rojake. V Solkanu so se srečali z grofom Coroninijem, ki je bil 

namenjen v Tolmin. Ko je izvedel, kaj nameravajo, se je vrnil v Gorico in o dogajanju 

obvestil oblasti. Deželni glavar Strassoldo se je v spremstvu grofa Coroninija in vojakov 

nemudoma odpravil proti Solkanu. Ker so kmetje vztrajali pri svoji zahtevi, jih je s 

pomočjo vojakov razgnal, ujel petindvajset novih, ki jih je odpeljal v goriški zapor.111   

 

Slika 13: Slikarska upodobitev srečanja kmetov z  grofom Strassoldom (T. Kralj, 
1972)112 

 

                                                             
108 A. Remec, Punt, str. 43. 
109 Tolminski muzej. 
110 Prav tam. 
111 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 336. 
112 Slika je last Tolminskega muzeja; foto N. Zupančič (11. 5. 2013). 
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28. marca 1713 se je proti Gorici odpravilo 2000 mož. Na stran puntarjev so stopili 

brambovci113, tako je okrog 5000 Tolmincev je prišlo v Gorico. Zahtevali so osvoboditev 

zaprtih rojakov. Goriške deželne oblasti so sčasoma le popustile. Iz zapora so izpustile 

zaprte upornike in Tolmince, ki so bili zaprti zaradi trgovanja. Kmetje so se pomirili in 

postopoma zapustili Gorico.114  

 

Skupina upornih kmetov je 29. marca 1713 ob vračanju iz Gorice porušila hišo barona 

Tacca. Napadli so tudi mitnico v Kobaridu, mitničarju pa pobrali denar in premoženje. 

Zahtevali so tudi potrdilo o odpravi novih mitnin. Mitničar jim je potrdilo izročil.115  

 

Konec aprila in v začetku maja se je upor razširil prek vse dežele do tržaškega Krasa. 

Na čelu tega organiziranega dejanja so bili Tolminci in zaradi tega se imenuje tolminski 

punt. Napadli so mitnico v Kanalu in v Ročinju, izpraznili blagajno Jurija Renka, porušili 

podružnico urada gozdnega mojstra, v Brdih je prišlo do spopadov med upornimi kmeti 

in tistimi, ki se uporu niso hoteli pridružiti, v  Biljani so napadli župnišče, grozili pa so 

tudi idrijskem rudarskemu sodniku. Po teh uspehih so se kmetje tudi uradno združili v 

kmečko zvezo.116 Jakob Velikonja je sklical veliko zborovanje, na katerem so bile 

puntarjem razložene listine o tolminskih privilegijih. Na isti dan, 31. maja, je potekala 

tudi zaprisega puntarjev. Na Kras je kmalu zatem prišla skupina krajišnikov117, ki je 

zajela okrog 60 vodij uporov. Nad Solkanom se je 13. junija 1713 zbralo okrog 1000 

kmetov, nad katere je Strassoldo poslal krajišnike. Prišlo je do obračunavanja, puntarji 

so se umaknili in s tem je bil upor končan.118  

  

Upor se je s Tolminskega razširil na gospostva Kanal, Rihemberk, Štanjel, Devin, 

Švarcenek, Socerb, Novi grad, spodnji Kras, s tem pa močno prekoračil meje 

Tolminskega. Upor se ni začel zgolj zaradi davka na meso in vino, temveč tudi proti 

duhovnim predstojnikom, posvetnim gospodom in njihovih deželnih davkov, tlak in 

                                                             
113 brámbovec  -vca m (á) nekdaj vojak, vpoklican le ob veliki vojni nevarnosti (po Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=brambovec&hs=1; 17. 10. 2013). 
114 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 336. 
115 Prav tam, str. 337. 
116 Prav tam. 
117 krajíšnik  -a m (ȋ) zgod. vojak Vojne krajine (po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kraji%C5%A1nik&hs=1; 17. 10. 2013). 
118 Tolminski muzej. 
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zemljiško gosposkih bremen. Poleg tega tudi zaradi mitnic, pobiralcev carin, davka na 

tobak in drugih deželnih uradnikov.119 

»Eno leto punt smo gnali, zdaj pa bomo glavo dali! Vsem galjotom vile v vamp!«120 

(odlomek ljudske puntarske pesmi) 

Po zatrtju dvomesečna punta je bilo v ječo na goriškem 

gradu pripeljanih okrog 150 kmetov. V temnih, mrzlih in 

slabo prezračenih podzemnih celicah so tesno 

nagneteni preživeli več kot dve leti. Glavni uporniki so 

bili vklenjeni še v železne okove. Zaprti možje so 

pogosto stradali, saj so hrano za njih morale plačevati 

občine, ki so sčasoma povsem obubožale.121  

 

Slika 14: Osnutek poročila cesarju Karlu VI. o usmrtitvi 
enajstih vodij kmečkega upora v Gorici (Gorica 23. 4. 
1714, Dvorni arhiv na Dunaju)122 

Kmete s Tolminskega so zasliševali v Gorici z namenom priznanja krivde, do katerega 

so poskušali priti tudi z mučenjem. Zaslišanja vodilnih upornikov so bila izpeljana do 

aprila 1714, ko je bila na Travniku v Gorici za enajst puntarjev izvedena smrtna 

obsodba oz. t. i. krvava rihta. 20., 21. in 23. aprila 1714 so bili usmrčeni Ivan Miklavčič, 

Lovrenc Kragulj, Martin Munih, Gregor Kobal, Toni Pavšler, Mihael Baloh, Jakob 

Velikonja, Jakob Gruden, Matej Podgornik, Valentin Lapanja in Andrej Laharnar.123 

Obsojencem so pred izvršitvijo smrtne kazni še enkrat prebrali sodbo in jim dovolili 

duhovnika za spoved. Ivanu Miklavčiču so odsekali desno roko, nato glavo. Tudi 

Valentinu Lapajni so odsekali desno roko. Telo z odsekano glavo so izpostavili na 

mučilnem kolesu. Z razbeljenimi kleščami so ščipali Lovrenca Kragulja. Od enajst 

obglavljenih so jih šest razčetverili in dele njihovih trupel obesili na vislice ob vhodih v 

mesto, njihove glave pa nataknili na kole zunaj mesta. Vsem so tudi zaplenili celotno 

premoženje. Akademska slikarka Jana Dolenc je za Tolminski muzej naslikala 

                                                             
119 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 338.  
120 Štefan Barbarič, Kmečki upori v Slovenski umetnosti (dalje: Š. Barbarič, Kmečki upori), Slovenska matica, 
Ljubljana 1974, str. 41, glej tudi Ivan Pregelj, Matkova Tina, Gyrus, Ljubljana 1999, str. 6. 
121 Tolminski muzej. 
122 Enciklopedija Slovenije 13, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 274. 
123 Tolminski muzej. 
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usmrtitev tolminskih puntarjev (olje/platno, 1997).124 Namen kaznovanja ni bilo zgolj 

preprečevanje kaznivih dejanj, ampak predvsem zastraševanje ljudi ter zaščita 

cerkvenih in moralnih norm.125  

 

Slika 15: Usmrtitev tolminskih puntarjev (J. Dolenc)126 

 

V cerkvi Marijinega vnebovzetja (v Podmelcu, tj. naselje v občini Tolmin) so stenske 

poslikave. Na eni izmed njih je avtor upodobil podzemeljski svet strahot in dogajanje v 

peklu, kar naj bi na slikovit način predstavljalo izraz časa po krvavo zatrtem tolminskem 

kmečkem uporu.127 

 

Slika 16: Del stenskih poslikal v cerkvi v Podmelcu128 

                                                             
124 O najdbi listine s seznamom voditeljev: http://www.isonzo-soca.it/allegati/3/allegati3103.pdf (1. 7. 2013). 
125 Tolminski muzej. 
126 O najdbi listine s seznamom voditeljev: http://www.isonzo-soca.it/allegati/3/allegati3103.pdf (1. 7. 2013). 
127 Tolminski muzej o cerkvi Marijinega vnebovzetja v Podmelcu: http://www.tol-
muzej.si/slo/master.html?http://www.tol-muzej.si/slo/spomeniki_podmelec.html (10. 7. 2013). 
128 Tolminski muzej. 
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Šele 24. julija 1716, ko je bila sodba končno objavljena, so vse preostale jetnike, ki so 

jih obsodili na razne zaporne kazni, končno izpustili.129 Nekaterim so zaplenili 

premoženje, župani in vaški sodniki, ki so se udeležili upora, so bili odstavljeni. Vaščani 

niso svojih županov več smeli voliti sami, lahko so le predlagali tri može. Oskrbniki na 

Tolminskem niso smeli več opravljati svojega posla. Nekateri duhovniki so bili za 

zmeraj izgnani iz dežele. Upornike je doletela tudi denarna kazen. Nemški Rut je edini 

kraj, ki se je vzdržal sodelovanja v uporu in zato je dobil denarno nagrado, kot je 

razvidno v spodnjem odstavku.130 V Rutu je oglejski patriarh naselil nemške kmete iz 

okolice mesta Innichen, katerim je načeloval rihtar.131 

»Končno milostno dovolimo, da se rutarskemu rihtarju Tomažu Bizjaku in tamkajšnji 

občini, poleg pohvale za izkazano zvestobo in predanost iz izbranih sredstev dodeli 

300 goldinarjev, kot nam je bilo svetovano in po tem se mora naša vlada in dvorna 

komora poslušno ravnati.«132 

V spomin na ta dogodek je ostal Tolmincem pridevek »puntarjev«. S to psovko 

zmerjajo goriški pobalini gorske prebivalce.133 Tolminski punt je bilo zadnje večje 

uporniško gibanje na Slovenskem pred reformami Marije Terezije in Jožefa 2. Kljub 

porazu na Goriškem kmečka upornost ni ugasnila. Pokazala se je le v manjših 

krajevnih gibanjih v Framu, na gospostvu Smlednik in na Dolenjskem.134  

 

Tolminski punt predstavlja pomemben trenutek v zgodovini Tolminske, zato se 

domačini s podobo puntarja močno identificirajo.135 Ta zadnji véliki kmečki punt je v 

marsičem napovedoval družbene spremembe, ki jih je kasneje začela uvajati Marija 

Terezija in so dosegle vrhunec leta 1848 z marčno revolucijo.136 Do leta 1849 so bili 

zatrti vsi upori po vsej Evropi. Evropske vlade so bile prisiljene priznati pomen 

vstajniških gibanj.137 

                                                             
129 Tolminski muzej. 
130 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 338. 
131 Tolminski muzej. 
132 Prav tam. 
133 S. Rutar, Zgodovina, str. 119. 
134 Z. Čepič, Zgodovina Slovencev, str. 338. 
135 Občina Tolmin: http://www.tolmin.si/sl/304 (5. 9. 2013). 
136 Nad Gorico po pravico: http://www.tol-muzej.si/slo/razstave/2013/master.html?http://www.tol-
muzej.si/slo/razstave/2013/punt.html (1. 7. 2013). 
137 Neil Morris idr., Ilustrirana zgodovina sveta: od velikega poka do tretjega tisočletja, Didakta, Radovljica 2005, 
str. 176. 
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»Tako imenitnega časa za vse Slovence še ni bilo, kar sonce sije in Bog ve, ali kedaj 

kaj takega za Slovence bode. Samo nekaj tednov je časa, mi tega zlatega časa ne 

smemo zamuditi!« Te besede je zapisal Matija Majar Ziljski, stolni kaplan v Celovcu v 

svojem članku Slava Bogu na višavah.138  

 

V svojem članku je Janko Prunk jasno zapisal: »Slovenski narod je v svoji zgodovini 

vedno dobro vedel, kaj je njegov narodni interes in kaj mu je storiti.« Z letom 1848 je 

imel slovenski narod prvič možnost javno izpovedati svoj narodni interes in nekateri so 

to priložnost razumeli kot priliko izboljšati in izkoristiti svoj narodni položaj.139 Vprašanje 

se poraja, koliko nam je v zvezi s tem uspelo doseči, kar je tema nove razprave.  

2.5 PUNTARSTVO DANES 

Čas tristoletnice tolminskega kmečkega upora je danes še posebej simboličen, saj se 

v tem času dogajajo po Sloveniji protesti proti oblasti, ki žal tudi danes dela proti 

malemu človeku, kakor so nekoč to počeli grabežljivi fevdalci proti tolminskim kmetom. 

Tako kot danes, je tudi 300 let nazaj mali človek najbolj občutil krizo in slabe razmere, 

zato do uporov tudi pride. Zagotovo ima tolminski upor vzporednice z današnjimi upori 

ljudi v Sloveniji, drugod po Evropi in širše. V današnjem času in v preteklosti so ljudje 

imeli občutek, da so posamezniki v družbi živeli nasproti moralnim (danes tudi pravnim) 

normam in v kopičenju lastnega bogastva na račun drugega. Veliko jih ni verjelo, da je 

mogoče krivice premagati v trenutku ali celoti. Upravičeno so zahtevali, da ne smejo 

biti žrtve na račun privilegiranega, bogatega življenja izbranih posameznikov.140 

Človek ni eden, človeka sta dva. Eden špancira, ta drugi gara.141 

(Frane Milčinski Ježek) 

Marsikdo bi se strinjal, da zgodba današnjega dne ni kaj bistveno boljša, saj na račun 

revnih bogatijo novodobni cesarji. Dela ni ali pa je tako malo cenjeno, da od njega 

mnogi ne morejo dostojno živeti. Država z davki, ki jih plačujemo državljani, rešuje 

banke, oblastniki si kupujejo luksuzne avtomobile. Pravijo, da jim pritičejo. Tako kot je 

nekoč udobje pripadalo le cesarju. Nataša Bucik Ozebek v glasilu Most nadalje pravi: 

                                                             
138 Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon: Narodna politika 1768-1992, DZS, Ljubljana 1992, str. 54. 
139 Janko Prunk o Slovenskem nacionalnem interesu: http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20024Prunk.PDF (17. 7. 2013). 
140 Rok Batinica o tolminskem puntu: http://www.gospodarcasa.com/2013/03/27/300-let-tolminskega/ (17. 7. 
2013). 
141 Andrej Praznik o kmečkih uporih: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/62-11-Razvedrilo-3 (2. 

9.2013). 
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... A na ulice v Posočju in v Kanalu vendarle nismo šli. Imamo morebiti resnejše skrbi 

ali pa še vedno dovolj klenosti, vztrajnosti in trme, da se nam zdi, da to še ne more biti 

dno? Kdo ve? Tolminci pravijo, da imajo puntarski duh še vedno v sebi. A da ga ne 

kažejo na ulici, ampak ga vsakodnevno živijo, če hočejo preživeti.142 

 

Podobno razmišlja učitelj, glasbeni pedagog in pesnik Jože Štucin, ki pravi, da se 

učitelji v Tolminu niso udeležili stavke šolnikov, ker jih je postalo sram, da bi protestirali 

pred domačimi ljudmi, ko pa so vsi na istem. Njegovo mnenje je, da puntarskega duha 

definitivno ni več. Lokalni protesti se mu zdijo bolj kot nekakšen šov z malo možnosti 

za resničen preboj. Skrbijo ga mladi. Problem vidi v brezciljnosti in brezvoljnosti do 

napredka. Malo se naredi, da bi se ohranilo mlade in delavna mesta. ... Ves punt, ki 

ga naredijo, je ta, da gredo od tu. Odhajajo in se nikoli ne vrnejo.143 

 

Kar bi tu poudarila je to, da zgornje besede ne veljalo zgolj za lokalne skupnosti kot je 

Tolmin, vendar za večino krajev po Sloveniji. Mlada občanka občine Tolmin Maša 

Klavora dodaja: »Vse preveč stvari se ureja iz Ljubljane... vedno več je centralizacije, 

obrobni kraji pa se soočajo z demografskimi in posledično drugimi problemi.«144  

 

Živimo v navidezno demokratični državi. Vzrok za to je slab volilni sistem, ki ne 

omogoča politične stabilnosti in preglednosti. Živimo v družbi, kjer ne deluje pravni 

sistem. Pred zakonom bi morali biti vsi enaki, sodišča bi morala soditi vsem enako za 

enake prekrške. Ali je res tako? V državi ne deluje gospodarski sistem, politiki s svojo 

politično in finančno močjo skrbijo predvsem samo za lasten interes, ne skrbijo za 

interes ljudstva.145 Ali je kmečki punt na obzorju? 

 

V tem letu se je zvrstilo, kar nekaj vstaj. Uporniki so s transparenti izražali svoje 

nezadovoljstvo nad izredno slabim stanjem, ki je trenutno v družbi. Vstaje so v 

splošnem sicer potekale mirno. Eden izmed protestnikov je simboliziral tristoletnico 

kmečkih uporov z nošenjem vil kot transparent. Bilo je tudi precej izgredov, v katerih 

so nasilni vstajniki metali granitne kocke v objekte in policiste. Vprašam se, ali je prav, 

                                                             
142 Nataša Bucik Ozebek, Puntarsko leto (v: Most), 27. marec 2013, str. 2. 
143 Nataša Bucik Ozebek, Včasih je bil grof eden, zdaj jih je sto: 
http://www.dnevnik.si/slovenija/lokalno/primorska/vcasih-je-bil-grof-eden-zdaj-jih-je-sto (15. 5. 2013). 
144 Prav tam. 
145 Silvester Šurla, Tretji kamen od sonca (v: Reporter), 7. oktober 2013, str. 3. 
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da se v demokratični družbi146 dogajajo takšne nasilne oblike delovanja. Ali ne pomeni 

demokratičnost, da ljudje soodločajo o zadevah, ki so za njih pomembne brez uporabe 

nasilja? Ali še vedno živimo v času kmečkih uporov, ko so kmetje z vilami in kmečkim 

orodjem zahtevali svoje pravice?   

 

Kmet Jani Kutin s Čadrga pravi, da je razlogov za punt danes celo več kot tedaj. 

Današnji 20-odstotni davek in še vse druge dajatve se mu zdijo dosti hujše v primerjavi 

z desetino, ki so jo nekoč morali dajati cesarju. Poleg tega imamo danes vsaj sto 

grofov, včasih je bil samo eden, kateri jih je skupil.147  

 

Če torej drži, da so današnje razmere toliko hujše, kje je nekdanji uporniški duh vseh 

poštenih in zavednih Slovencev, da bi se uprli in dokončno odpravili krivice. Tolmince 

je kmečki upor zaznamoval za vedno. Četudi puntarskega duha ni čutiti, je v njihovih 

srcih in ni ga, ki na svoje uporne prednike ne bi bil ponosen. Anton Urankar  je v svoji 

knjigi Zamolčane odločen v prepričanju, da bo: ...slovenski narod našel pot iz močvirja, 

kamor ga je speljala njegova kruta preteklost.148 

2.6 UČNO GRADIVO 

Tolminski kmečki upor je poznana zgodovinska tema, ki se jo površinsko obravnava 

tudi v šolskih učbenikih, še posebej v osnovnošolskih, kjer se večinoma pojavlja 

splošna tema o kmečkih uporih. Podrobneje jo obravnavajo v šolah, katerih kraji so 

neposredno povezani s tem velikim kmečkih uporom. Na eni izmed takih šol sem v 

okviru diplomske naloge izvedla anketo. Zdi se mi, da so okoliščine njegovega 

nastanka vendarle premalo poznane in se o njih ve premalo.  

2.6.1 Iz učnega načrta 

Po podrobnem pregledu učnega načrta za družbo (4. in 5. razred) in zgodovino (6., 7., 

8., in 9. razred) sem ugotovila, da je tema kmečki upori v osnovni šoli zgolj izbirna. 

Pojavi se v 8. razredu pod poglavjem Kmečki upori, epidemije in naravne nesreče. 

Vsebini sta vzroki in posledice kmečkih uporov in kmečki upori v slovenskih 

                                                             
146 Demokracija je prevzeta beseda iz gr. demokratia in pomeni vlada ljudstva. Je zloženka iz gr. demos (ljudstvo) 
in izpeljanke iz kratos (moč, oblast). M. Snoj, Etimološki slovar, str. 84. 
147 Nataša Bucik Ozebek, Včasih je bil grof eden, zdaj jih je sto: 
http://www.dnevnik.si/slovenija/lokalno/primorska/vcasih-je-bil-grof-eden-zdaj-jih-je-sto (15. 5. 2013). 
148 Anton Urankar, Zamolčane, samozaložba, Ljubljana 2013, str. 203. 
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(zgodovinskih) deželah. Življenje kmeta v srednjem veku lahko obravnavamo v 6. 

razredu pod poglavjem Način življenja. Vsebina je življenje na podeželju in v mestu 

nekoč in danes. Cilji, ki so z vsebinami povezani so zapisani spodaj. 

6. razred: 

- Učenci primerjajo in opišejo razlike in podobnosti v življenju na podeželju in v 

mestih skozi zgodovino. 

8. razred: 

- Učenci opišejo vzroke in posledice kmečkih uporov na Slovenskem, 

- učenci sklepajo o podobnostih in razlikah med kmečkimi upori na Slovenskem, 

- učenci primerjajo značilnosti kmečkih uporov na Slovenskem z upori drugje po 

Evropi. 

V učnem načrtu za družbo sem za 5. razred našla možnost obravnavanja kmečkih 

uporov pod vsebinskim sklopom Ljudje v času, ker so ena izmed predlaganih vsebin. 

Učitelj mora izmed vseh devetih predlaganih vsebin izbrati vsaj štiri. Zapisani cilji, ki so 

povezani z obravnavo kmečkih uporov so: 

- SPLOŠNI CILJI: Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači 

pokrajini) in ga primerjajo z današnjim časom in učenci spoznavajo slovensko 

kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti. 

- OPERATIVNI CILJI: Poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz 

slovenske preteklosti, pojasnjujejo vzroke in posledice gospodarskih in drugih 

sprememb skozi preteklost, spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja.  

Izmed predlaganih književnih besedil sta ljudska Kralj Matjaž (7. razred) in A. Aškerc: 

Kronanje v Zagrebu (8. razred). Za 5. razred ni predlaganega nobenega besedila, ki je 

omenjen v diplomi. 

 

Glede na zgornje odstavke lahko povzamem, da za 5. razred, ki je izhodišče 

diplomskega dela, konkretne obravnave kmečkih uporov ni. 

2.6.2 Učbeniki in delovni zvezki 

Ko sem pregledala sedem različnih učbenikov za 5. razred devetletne osnovne šole 

sem ugotovila, da pet učbenikov obravnava temo kmečkih uporov bolj površinsko, trije 

izmed njih posebej omenijo tolminski kmečki upor, dva pa kmečkih uporov sploh ne 

omenjata. 
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Učbeniki, ki tolminski kmečki upor omenjajo so Družba in jaz 2, Družba: jaz, ti, mi vsi 

in Novi časi (dodatni zvezek k učbeniku 

Učimo se v novi šoli). Prvi ga predstavi 

na zemljevidu, drugi ga omeni kot enega 

izmed treh največjih kmečkih uporov, 

tretji pa ga podrobneje predstavi. 

 

Slika 17: Zemljevid iz učbenika Družba in 
jaz 2149 

 

V učbeniku Družba 5 je poglavje Kako so živeli kmetje v miru in med turškimi vpadi. 

Pod tem poglavjem je opisano življenje 

kmeta v srednjem veku, položaj 

kmečkega podložnika in nastanek 

kmečkih uporov. V delovnem zvezku se 

pojavi vprašanje razlik med kmeti danes 

in nekdaj.  

 

Slika 18: Naloga iz delovnega zvezka 

Družba in jaz 2150 

Učbenik Družba in jaz 2 se teme kmečki upori konkretneje loti. Pod poglavjem Slovenci 

skozi čas je predstavljen položaj kmetov v preteklosti in kmečki upori. Omenjeni so 

pojmi zemljiški gospod, dajatve, urbar, tlaka, trgovina, obrt, kuga, tolminski punt 1713, 

grad Mehovo, punt, kmečka zveza, petelinje pero, zimzelen. Zapisan je tudi odlomek 

iz Aškerčeve pesmi Tlaka. V delovnem zvezku trem vprašanjem (glej sliko 19) sledita 

še: Kako so kmetje dobili denar za plačevanje denarnih dajatev in Kako so se končali 

kmečki upori. 

 

Tudi učbeniku Družba, jaz ti mi vsi kot temeljno obdobje slovenskega zgodovinskega 

razvoja omenja kmečke upore. Pojavijo se pojmi: graščak-fevdalec, podložnik, tlačan-

                                                             
149 Maja Umek idr., Družba in jaz 2, Modrijan, Ljubljana 2003, str. 121. 
150 Maja Umek idr. Družba in jaz 2, delovni zvezek, Modrijan, Ljubljana 2003, str. 81. 
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kmet, tlaka, davek, dajatve, kuga, revščina, 120 kmečkih uporov, tolminski kmečki punt 

1713.  

Slika 19: Iz učbenika Novi časi151 

Učbenik, ki edini podrobno 

obravnava tolminski kmečki upor je 

Novi časi. Opiše vedno slabši 

položaj kmetov, vzroke za upor in na 

kratko predstavi tri največje kmečke 

upore na Slovenskem. Z dodatnim 

slikovnim gradivom, vprašanji, 

križanko, odlomkom iz knjige 

Tolminci in kitico Puntarske pesmi predstavi dogajanje na lokalni ravni. Učbenik se 

uporablja v krajih tolminskega punta. Omenjeni pojmi so: turški vpadi, dajatve, tlaka, 

stara pravda, urbar, puntarski davek, Matija Gubec, zimzelen idr.  

 

Učitelj ima kar nekaj možnosti, kako pri pouku vključiti kmečke upore. Osredinila se 

bom predvsem na lokalno obravnavanje teme. Predlogi medpredmetnih povezav: 

 SLOVENŠČINA: Obravnava umetnostnih (F. Bevk: Tolminski punt, Povesti o 

tolminskih grofih, odlomki del I. Preglja, strip Tolminski punt, Puntarska pesem, 

A. Aškerc: Tlaka, Kronanje v Zagrebu, dela A. Remca, idr.) in neumetnostnih 

besedil (opis življenja v takratnem času, kraja in njegovih značilnostih 

pomembnih za boljše poznavanje lokalnega zgodovinskega obdobja, 

predstavitev poklicev iz takratnega obdobja itn.). Določena besedila so lahko 

obravnavana v obliki govornih nastopov, igri vlog, uprizoritvi gledaliških in 

lutkovnih iger. 

 LIKOVNA VZGOJA: Ponuja veliko možnosti uporabe likovnih motivov, ki 

učence spodbudijo k razmišljanju o prelomnem dogodku iz njihove zgodovine.  

 GLASBENA VZGOJA: Nudi izbor različnih vsebin. Petje pesmi pri pouku in 

pevskem zboru, lahko se združi skopaj z gledališko predstavo ali kot 

samostojna enota.  

                                                             
151 Marija Čenščut idr., Novi časi, Grafica Goriziana, Gorica 2003, str. 6,7. 
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 ŠPORTNA VZGOJA: Lik puntarjev lahko vključimo kot nekakšno popestritev 

pouka. Pri mlajših učencih bi sicer bila bolj učinkovita, saj bi jo lahko vpletli v 

obliki zgodbe.  

 MATEMATIKA: Zbiranje, obdelava, predstavitev in interpretacija podatkov o 

tolminskem puntu (trajanje punta, trajanje zapornih kazni, velikost ozemlja, ki 

ga je punt zajel, število upornikov, vojakov, smrtnih žrtev, zaprtih na goriškem 

gradu in obsojenih, višina denarnih kazni, denarna valuta itn.). 

 GOSPODINJSTVO: Tu bi lahko spoznali kakšen bonton so nekoč imeli, s čim 

so se prehranjevali, kako so preživljali prosti čas itn. 

2.6.3 Drugi viri 

V književnih, zgodovinskih in drugih virih je bilo o tolminskem puntu kar nekaj 

napisanega in predstavljenega. Naj povzamem najpomembnejše izmed njih. 

 France Bevk:  

Tolminski punt: je kratka proza z ilustracijami in nazoren pregled dogajanja v času 

tolminskega upora. Je predelava povesti Iz iskre požar. Primerna je za učence na 

razredni stopnji. Če so učenci mlajši, jim lahko kot učitelji preberemo odlomek ali 

beremo v nadaljevanjih. V knjigi je zapisano, da so se v tistem času dečki igrali 

puntarje in da je to bila njihova najljubša igra nekaj časa. Na str. 31 je zapisano: 

»… punt bo doma, mati že moči palico.«. Preko tega lahko učencem razložimo, kaj 

je punt in kaj pomeni. 

Iskra pod pepelom: je zgodovinska povest, v kateri avtor opisuje resnične dogodke 

iz začetkov 18. stoletja, ko so se kmečki podložniki na Tolminskem uprli svojemu 

zemljiškemu gospodu in iskali pravic pri cesarju. Je vzorna zgodovinska povest, ki 

preprostemu bralcu posreduje dogodke iz nemirnih puntarskih časov. Je 

realistična, nazorna, zanimiva, razgibana, napeta in slikovita pripoved.152  

Tri povesti o tolminskih grofih: so vsekakor uporabna literatura za prikazovanje 

obnašanja takratnih grofov. Zelo primerna tudi za mlajše učence. 

Iz iskre požar: je povest za mladino, literarno delo o velikem tolminskem puntu. 

 Ivan Pregelj:  

Tolminci: Mitja Mejak jih je dramatiziral za Tržaško gledališče. Zgodovinsko 

upodobitev dogodkov iz leta 1713 je pisatelj črpal iz knjig Simona Rutarja, Karla 

                                                             
152 Bojan Štih, Med knjigami – France Bevk, Iskra pod pepelom (v: Naša sodobnost, 5, št. 3), 1957, str. 270. 
Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0K57EZ8K (10. 10. 2013). 
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Czoerniga, Carla Morellija idr.153 Čeprav gre za roman, bi odlomke iz njega lahko 

uporabili tudi pri pouku. Izdaja leta 2013 je še posebej uporabna, saj vsebuje 

bogato slikovno gradivo. 

Matkova Tina: je nadaljevanje Tolmincev, postavljeno v čas po zatrtem kmečkem 

uporu. Množica Tolmincev potuje v Gorico, da bi spremljala usmrtitev voditeljev 

kmečkega upora. Krčmar Volčan Matko ima hči Tino, ki je bila zaročena z 

gradnikom in noseča. Ko je prispela na kraj usmrtitve, je zagledala Gradnikovo 

glavo na drogu. Zaradi telesne in duševne bolečine je za vedno obležala pod 

češnjo, kjer je še pred smrtjo rodila otroka in doživela privid Marije. Novela ima 

precej temačen pridih in je zaradi tega za mlajše poslušalce manj primerna. 

Obravnava se jo v srednji šoli.   

Štefan Golja in njegovi: je roman, ki prikazuje družbeno in duhovno stisko ljudi na 

Tolminskem. O Štefanu Golji, kneškem župniku, ki je prvi upornik proti nasilju 

posvetne oblasti. Zaradi trmastega upiranja grofu Coroniniju spravi v težave svoje 

meščane. Zaradi vsebine se zdi manj primeren za uporabo pri pouku. Vsa tri 

Pregljeva dela so med seboj povezana.  

 Alojzij Remec: Veliki punt − kmečka zgodba iz XVII. stoletja: Ozadje za zgodbo je 

avtor našel predvsem pri Simonu Rutarju.154 Zgodba je postavljena v leto 1712, 

osrednja tema je tolminski punt. Poleg osrednje teme je izpostavljena ljubezen med 

Ivanom in Anico.  

 Zgodovinski povedki (Zlatin bogatin) primerni za mlajše učence sta: Poljubinjska 

lakota (tolminski grof z zvijačo pridobi Dobrave) in O grofu, ki je šel na lov. 

 Pustota155 je celovečerni igrani film posnet leta 1982 po romanu Vladimirja Kavčiča. 

Je zgodba o dogajanju v času tolminskega kmečkega upora, ki obubožano družino 

prisili k begu. Gregorčevih se usmili kmet, ki jim omogoči življenje na nerodovitnem 

kosu zemlje, na pustoti. Družina se kljub pomanjkanju bori, dokler se ne pojavi še 

kuga. Življenje vendarle krene naprej, kljub vsej žalosti in krivicam. Film si je bilo 

mogoče ogledati 24. 3. 2013 na RTV SLO 2 po neposrednem prenosu proslave ob 

tristoletnici tolminskega punta.156 S filmom lahko na slikovitejši način prikažemo 

                                                             
153 Literarna dela o tolminskem puntu: http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&id=2890 (10. 10. 2013). 
154 Prav tam. 
155 Kot pustoto poimenujemo nenaseljeno območje oz. naselje, tudi neobdelana obdelovalna zemljišča. Vzroki za 
njen nastanek so vojne, naravne nesreče, klimatske spremembe, epidemije, spremembe cen poljski izdelkov ipd. 
(V. Simoniti, Ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 134). 
156 Več podatkov o filmu: http://www.film-center.si/index.php?module=fdb&op=film&filmID=2115 (23. 7. 2013). 
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dogajanje v tistem času. Lahko uporabimo zgolj določene odlomke, s katerimi 

seznanimo učence in z njimi nadgrajujemo znanje.   

 Simon Rutar: Zgodovina Tolminskega (zgodovinar, geograf in arheolog v svoji 

knjigi opiše zgodovinske dogodke Tolminskega) 

 Bogo Grafenauer: Boj za staro pravdo, Kmečki upori na slovenskem (deli 

slovenskega zgodovinarja, ki podrobno opisujeta potek kmečkih uporov na 

Slovenskem; uporabna literatura za učitelje, ki si želijo pridobiti dodatno znanje)  

 Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske 

 Anton Aškerc: cikel pesmi Stara pravda (Kronanje v Zagrebu, Tlaka, Boj pri 

Brežicah idr.), ki govorijo o hrvaško-slovenskemu kmečkemu uporu. Pesmi 

stopnjujejo napetost, ki dosežejo vrhunec s pesmijo Kronanje v Zagrebu, torej 

Gubčevo smrtjo. Njegova dela so bolj primerna za obravnavo kmečkih uporov na 

predmetni stopnji.  

 Alojz Gradnik je v svoji pesniški zbirki Pot bolesti (1922) napisal 15 sonetov pod 

skupnim naslovom Tolminski punt. Posamezni soneti nosijo podnaslove Punt, 

Poslednje pismo Ivana Gradnika, Obešeni, Tolmin idr.  

Kar jih imela moških je družina,  

je dala jih, kot daje deblo veje.  

In ko jih Ivan Gradnik vse prešteje,  

jim reče: »Da bo prosta domovina, ...157 

(šesta kitica iz pesmi Punt) 

 Članki: Dolenc Janez (Tolminski puntarji v Solkanu, Seznam tolminskih puntarjev v 

ječah goriškega gradu 1713−1716, V pričakovanju 300-letnice tolminskega punta, 

Dva dokumenta o kaznovanju puntarjev zaradi upora leta 1713 idr.), Marušič 

Branko (Upor tolminskih kmetov, Kmečki upor leta 1713 je zajel poleg Tolminske 

celo Primorsko idr.), Žan Andreja (Tolminski kmečki upor 1713; mag. delo), 

Hriberšek Balkovec Elizabeta (Zadnji slovenski punt: Tolminski kmečki upor), 

Fortunat Černilogar Damjana (Kmečko uporništvo na Tolminskem), Jeja Lamar 

Legat (Krvava rihta) idr.  

                                                             
157 Alojz Gradnik, Zbrano delo 1882−1967 (dalje. A. Gradnik, Pot bolesti), DZS, Ljubljana 1984, str. 71. 
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 Edoardo Traversa: Tržačan, ki si je zastavil zgodovinsko podobo po primarnem viru 

v dunajskem arhivu in izpisal iz začetnih 35 listin od 30. marca do 12. maja 1713. 

Žal je nadaljnje znanstveno raziskovanje preprečila prva svetovna vojna.158 

 Likovno: Ivan Čargo, Tone Kralj, Rikon Debeljak, Rudi Kogelj, Jana Dolenc, Ranko 

Novak 

 Glasbeno: Ubald Vrabec (opera Tolminski puntarji), Marjan Gabrijelčič (Kralj 

Matjaž), Iztok Mlakar (Puntarska), Zlatko Kavčič 

 Primož Trubar je bil kot protestantski duhovnik in avtor prvih tiskanih knjig v 

slovenskem jeziku večkrat kritiziran in obsojan. Vendar njegovo srce je bílo za 

ubogo gmajno. Kot religiozni demokrat ali državljan božjega kraljestva se je 

odločno bojeval zoper »hudobno gospodo«, ki jo je imel za del hudičevega 

kraljestva, in prav tako odločno branil »ubogo gmajno« ali del božjega kral jestva. 

Njenega boja za staro pravdo ni mogel opravičevati z danes veljavnimi argumenti, 

temveč je moral uporabljati dokaze, ki so ustrezali njegovi verski viziji in pogledom 

16. stoletja.159 

 Kralj Matjaž: je priljubljen lik iz ljudskih pripovedk in pesmih z zgodovinsko osnovo. 

Pod njegovim imenom se skriva ogrsko-hrvatski kralj Korvin Matija, ki mu je uspelo 

oblikovati prvo centralistično državo v srednji Evropi. Njegov življenjski cilj je bil 

pregnati Turke iz Evrope. Branil je pravice podložnih kmetov in ni pustil, da bi jih 

zemljiški gospodje izkoriščali.160 

 Občina Tolmin praznuje svoj praznik 31. maja, in sicer v počastitev spomina na za 

občino pomembne zgodovinske dogodke, ki so se odvijali v mesecu maju. Eden 

izmed njih je tudi véliki tolminski punt. 

Občinski praznik slavimo v maju. V spomin na mnoge maje v preteklosti, ko se je 

od punta do narodnega tabora, od tigrovcev in borcev Gregorčičeve brigade do 

osvoboditve in demokracije pisala zgodovina. Praznujemo z zavestjo, da je vsak 

tak maj, prispeval košček današnjega dne.161  

                                                             
158 Janez Dolenc, 290 let od prve javne akcije puntarjev (v: Epicenter), 5. junij 2003, str. 9. 
159 Š. Barbarič, Kmečki upori, str. 23, 29. 
160 Matija Korvin: http://www.dnevnik.si/clanek/230415 (2. 6. 2013). 
161 Občinski praznik: http://www.tolmin.si/sl/103 (3. 6. 2013). 
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Na ta dan je Jakob Velikonja sklical veliko kmečko zborovanje, na katerem so bile 

puntarjem razložene listine o tolminskih privilegijih. Istočasno je potekala tudi 

zaprisega puntarjev.162 

 Grb občine Tolmin upodablja prelomen zgodovinski 

dogodek, izraža boj tolminskega človeka proti nasilju, 

boj za svobodo in lepše življenje. Grb je upodobljen na 

ščitu, na katerem je grajska trdnjava, nad njo plamen 

(ponazarja tolminski kmečki upor), letnica 1713, na 

spodnji strani pa so puntarske vile, biriška helebarda 

in reka Soča. 

Slika 20: Grb občine Tolmin163 

 

 Spomeniki: spomenik posvečen kmečkim uporom v Ljubljani na Ljubljanskem 

gradu (miniaturo spomenika, ki je v Tolminskem muzeju, je ustvaril Stojan Batič), 

spomenik puntarjev iz leta 1973 pred Tolminskim muzejem (Tone Kralj), spominska 

plošča 11 umorjenim v Stari Gorici na Travniku, »kip z devetimi glavami v Novi 

Gorici« (Janez Dolenc – slavist, zgodovinar in častni občan Tolmina leta 2004 − ta 

spomenik šteje za spomenik obglavljenim kmetom. Zanj bi bila najlepša likovna 

počastitev puntarske tristoletnice, če bi ustvarjalec 

kipu dodal še dve glavi in s tem privolil v tovrstno 

pomenskost kipa. Njegova želja žal ni bila 

uslišana.).164 

 Gradnikova ulica je obrobna tolminska ulica 

pretežno z ljudskim predmestnim značajem in 

elementi na pol kmečkega načina življenja 

prebivalstva v preteklosti. Del naselja poteka po 

ravnem platoju, skrajni slepo zaključeni del pa se 

spusti po klancu. Večinoma gre za ljudsko 

zasnovane stavbe z elementi bovške in kobariške 

arhitekture. Hiša s številko 24 sodi v kategorijo 

boljše, za Tolmin značilne ljudske arhitekture 19. 

                                                             
162 Tolminski muzej. 
163 Grb občine Tolmin: http://www.tolmin.si/sl/274 (11. 7. 2013). 
164 Janez Dolenc, 290 let od prve javne akcije puntarjev (v: Epicenter), 5. junij 2003,  str. 9. 

Slika 21: Spomenik pred 

Tolminskim muzejem (foto: 

N. Lesjak, 11. 5. 2013) 
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stoletja.165 Poleg omenjene ulice jih je v Posočju še nekaj, ki jih lahko povežemo z 

vélikim uporom. Ulica Tolminskega punta (Tolmin), Ulica tolminskih puntarjev 

(Nova Gorica), ulica Pod gradom (Tolmin), Pregljev trg (Tolmin; po pisatelju, ki je 

pisal o Tolminu). 

 

2.7 TRISTOLETNICA TOLMINSKEGA KMEČKEGA UPORA 

 

Leto 2013 je še posebej posvečeno tolminskim upornikom, saj mineva 300 let od prve 

javne akcije dobro organiziranih puntarjev. Občina Tolmin vidi v obletnici spomin na 

pomemben dogodek iz lokalne zgodovine, ki je bistveno določil tolminsko identiteto, 

poleg tega je postal pomemben del nacionalne zgodovine. Po svojem obsegu in 

pomenu sega tudi v mednarodni prostor. Pripravili so kar nekaj dogodkov in pritegnili 

številne sodelavce in izvajalce.166  

 Oblikovalec Ranko Novak je za izhodišče likovne podobe vzel dokument iz 

obsežnega gradiva, ki je nastalo v času delovanja vladne komisije za raziskavo 

punta in se hrani v graškem deželnem arhivu. Kopije doslej odkritega gradiva hrani 

tudi Tolminski muzej. Packe s črnilom iz dokumenta je obarval rdeče in tako ustvaril 

vtis krvi. Napis na logotipu je prilagojen domači izgovarjavi in se glasi: Tminski punt 

1713 – 2013.167 

 

 

 

 

 

Slika 22: Grafična podoba tristoletnice tolminskega punta168 

 V spomin na ta dogodek je Tolminski muzej že spomladi 2012 pripravil predavanje 

in razstavo z naslovom Punt se bliža. 169 

                                                             
165 Krajevna skupnost Tolmin: http://www.ks-tolmin.si/tolmin (5. 8. 2013). 
166 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 
167 Prav tam. 
168 Klub tolminskih študentov: http://www.kizej.si/novice/ki-zej-tminski-punt-nagradni-natecaj-za-izdelavo-
priponk-na-temo-tolminskega-punta.html (1. 8. 2013). 
169 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013); glej tudi 
http://www.dolina-soce.com/vodilne_slike/2013013109362159/ (29. 7. 2013). 
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 V začetku februarja je na tolminskem gradu, na 

Kozlovem robu potekal dogodek, ko je z baklami ter 

ob glasbi Tminskih madrigalistov in Jazz Punt Big 

Banda grad zopet gorel. Tako so Tolminci 

napovedali puntarsko leto.170  

 Roman Ivana Preglja Tolminci je dočakal novo 

izdajo z ilustracijami Rudija Skočirja. Razstava se 

je odprla v tolminski knjižnici 15. marca 2013.  

Slika 23: Ivan Pregelj Tolminci (2013)171 

 

 V okviru projekta Spoznajmo strip so se zvrstili naslednji dogodki172:  

- Tolminski punt 1713: izšla je stripovska podoba tolminskega punta in slovenske 

kulturne zgodovine.  

- V Tolminskem muzeju je bila razstava stripa Tolminski punt 2013 avtorja 

Remigia Gabellinija, ki je bil prvič objavljen v dveh delih v časopisu Isonzo/Soča 

leta 1989 in 1990. Avtor je diplomant umetnostne šole Max Fabiani v Gorici. To 

je prvič, da je bila objavljena barvna različica stripa v slovenskem jeziku. Izšla 

je v knjižni obliki, in sicer v italijanskem in slovenskem jeziku. Odprta je bila tudi 

razstava Slovenski klasiki v stripu, ki je bila izvedena v sodelovanju z Zavodom 

za umetniško in kulturno produkcijo Foruma Ljubljana. To so bile kratke 

stripovske upodobitve, ki so jih slovenski stripovski ustvarjalci posvetili 

nekaterim pojavom v slovenski kulturi. Ta projekt je potekal od leta 1992, pri 

katerem je sodelovalo 66 slovenski avtorjev, ki so se v satiričnem duhu lotevali 

del Cankarja, Prešerna, Zupančiča in drugih.  

- Stripburgerjeve mini stripovske delavnice 

- Posočje v stripu: na tem natečaju so sodelovali tudi učenci na OŠ Tolmin 

- Kipi na temo punta: kiparska delavnica 

                                                             
170 Ob 300. Obletnici tolminskega punta številne prireditve: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ob-300-
obletnici-tolminskega-punta-stevilne-prireditve/302974 (5. 4. 2013). 
171 Foto N. Zupančič (5. 11. 2013). 
172 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 
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 Tolminski muzej je odprl razstavo Nad Gorico po pravico, ki  je postavljena v čas 

velikega punta. Predstavljeno je vsakdanje življenje Tolminske in Goriške v tem 

času.173 

 Na temo tolminskega punta je 22. marca izšla priložnostna znamka in poštni žig 

Pošte Slovenije. 174 

 Osrednja slovesnost (24. marec 2013): vrhunec dogajanja je potekal v športni 

dvorani tolminskega šolskega centra.175 Kot je bilo slišano na proslavi, smo se 

zaradi tolminskega punta Slovenci začeli nacionalno osveščati. To je bil upor proti 

posvetni državni oblasti, proti zlorabi oblasti in tudi boj za pravično družbo. Zbrane 

je nagovoril predsednik države. Njegov govor je prekinila skupina obiskovalcev, ki 

je zapela pesem Puntarska in razvila transparent z napisom: Včeraj grofje, danes 

vlada! Ajde banda lopovska! in Punt ni gotov! Tu lahko potegnemo neko 

vzporednico med tedanjimi kmečkimi upori in letošnjimi protesti. Tolminski župan 

je omenil razliki med preteklim in sedanjim časom. In sicer, da danes zaradi upora 

proti oblasti nihče ne bo izgubil glave, ter da oblast danes pripada ljudstvu.176 Je že 

res, da nihče ne bo izgubil glave (fizično), vendar jo marsikdo izgubi s psihičnimi 

pritiski (npr. mobing). 

 

Na štirih krajih in v štiri vetrove: 

Brd, Krasa, Gor, Vipave, za strahove 

visé obešene na črn drog 

krvave glave, kosi rok in nog. 177 

(odlomek iz pesmi Obešeni) 

 

                                                             
173 Nad Gorico po pravico: http://www.tol-muzej.si/slo/razstave/2013/master.html?http://www.tol-
muzej.si/slo/razstave/2013/punt.html (1. 7. 2013). 
174 Pošta Slovenije: http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/7967/300-obletnica-velikega-Tolminskega-
punta?nodeid=534 (5. 8. 2013), http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/7975/300-obletnica-velikega-
tolminskega-punta?nodeid=537 (5. 8. 2013), http://www.posta.si/postna-celina/7981/300-obletnica-velikega-
tolminskega-punta?nodeid=536 (5. 8. 2013). 
175 Ob 300. Obletnici tolminskega punta številne prireditve: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ob-300-
obletnici-tolminskega-punta-stevilne-prireditve/302974 (5. 4. 2013). 
176 Pahor v Tolminu: http://www.primorska.info/novice/21456/pahor_v_tolminu_tolminski_punt_ni_bil_zaman 
(15. 8. 2013). 
177 Alojz Gradnik, Tolminski punt (v: Ljubljanski zvon, 42, št. 3), 1922, str. 157. Dostopno na: 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-S8ICWEI0 (11. 12. 2013). 

http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/7975/300-obletnica-velikega-tolminskega-punta?nodeid=537
http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/7975/300-obletnica-velikega-tolminskega-punta?nodeid=537


44 
 

 Na OŠ Tolmin so v šolskem letu 2012/2013 izvedli več projektov na temo, ki 

Tolminsko zaznamuje že 300 let: 

- Pohod na Kozlov rob (športni dan, poslušali zgodbe o grofu in Tolmincih)178 

- Haikuji na temo upora Punt's not dead – izšla je knjiga haiku poezije, v kateri so 

objavljeni haikuji mednarodnega haiku natečaja. Sodelovali so s šolami iz 

Rusije, Romunije, Srbije, Makedonije, BIH in Italije. Mentor Jože Štucin in OŠ 

Franceta Bevka Tolmin sta razpisala natečaj med učenci za haikuje na temo 

punta. V okviru tega dogodka se je odvila svečana prireditev na OŠ Franceta 

Bevka.179  

- Puntam se, torej sem: razstava likovnih del učencev OŠ Franceta Bevka Tolmin 

na temi punta in puntarstva v galeriji Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Pri tej 

razstavi sta sodelovali tudi učiteljici 5. razredov, v katerih sem izvedla 

raziskavo.180  

- Obisk Tolminskega muzeja in ogled razstave. 

- Projekt Tolminski punt 3. b-razreda (branje stripa o tolminskem puntu Remigia 

Gabellinia, iskanje podatkov na spletu, zbiranje knjig na to temo, izdelava 

plakatov, obisk muzeja, oblikovanje 

knjige Zgodba o tolminskem puntu z 

lastnimi ilustracijami in besedilom, 

učenje puntarske pesmi, iz das mase 

oblikovali kmečko orodje in kmete, 

ogled filma o tolminskem puntu, 

oblikovanje in izdelava priponk ter 

zapis miselnih vzorcev).  

Slika 24: Stvaritev učencev 3. b-razreda OŠ Franceta Bevka181 

- V glasilu OŠ Dušana Muniha na Soči t.i. Mišelovki je bila junija glavna tema 

tristoletnica tolminskega kmečkega upora. V glasilu so bili objavljeni prispevki o 

dejavnostih, ki so potekale na to temo. Branje stripa Tolominski punt 1713 in 

poustvarjanje zgodbice. Učenci so z lastnimi risbami in pripadajočim besedilom 

povzeli takratno dogajanje. Prikazane so njihove izvirne in zanimive ideje za 

                                                             
178 OŠ Franceta Bevka Tolmin: http://www.os-tolmin.si/index.php?page=aktualno_novica&id=889 (4. 5. 2013). 
179 Haiku natečaj: http://www.os-tolmin.si/index.php?page=aktualno_novica&id=1071 (13. 6. 2013) in Haiku: 
http://www.os-tolmin.si/index.php?page=aktualno_novica&id=1059 (13. 6. 2013). 
180 Puntam se, torej sem: http://www.os-tolmin.si/index.php?page=aktualno_novica&id=1098 (13. 6. 2013). 
181 Slika je vir OŠ Tolmin: http://www.os-tolmin.si/index.php?page=aktualno_novica&id=1011 (13. 6. 2013). 
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potisk denarja, ki bi ga lahko uporabljali ob tej obletnici. Opisan je podroben opis 

razstave v Tolminskem muzeju. Spoznavali so se s konstruktivistično poezijo 

Srečka Kosovela in jo tudi sami ustvarjali. Nastala je gledališka igra Ko pride 

puntar, za katero so učenci sami napisali besedilo. Prav tako so ustvarjali 

različne pesmi in stripe. Ena izmed pesmi, ki jo je napisala Ingrid Pavšič, 7.b.182 

TOLMINSKIM PUNTARJEM 

300 let je od vašega punta 

in Tolminska vsa praznuje. 

O vas je govorjenja, 

saj kmet še danes se huduje. 

 

 Polaganje venca na spomenik tolminskim puntarjem v centru Tolmina. 

 Konec maja je bilo na vzpetini Mengore v bližini 

Tolmina odkritje spomenika in spominski pohod. 

Potekal je tudi puntarski pohod v Gorico. 

 Banka Slovenije je posebej ob tej priložnosti izdala 

zlatnik, srebrnik in navadni kovanec, ki jih je oblikoval 

Jernej Kejžar. Na njih so upodobljeni kosa, cepec in 

burkle (tj. kmečko orodje, s katerim so se tolminski 

puntarji večinoma bojevali).183 

 

 

Slika 25: Kovanci posvečeni tolminskemu puntu184 

 Klub tolminskih študentov je v sodelovanju s Tolminskim muzejem in Občino Tolmin 

razpisal natečaj za izdelavo priponke na temo tolminskega punta in življenja v 

Posočju v času punta.185  

 Izšel je strip Veronika po motivu tolminske ljudske pesmi Riba Faronika.186 

                                                             
182 Mišelovka: http://www.os-mostnasoci.si/cms/images/stories/2012_2013/Miselovka_12-13-OK.pdf (17. 8. 
2013).  
183 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 
184  Banka Slovenije: http://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci.asp?MapaId=1546 (11. 10. 2013). 
185 Klub tolminskih študentov: http://www.kizej.si/novice/ki-zej-tminski-punt-nagradni-natecaj-za-izdelavo-
priponk-na-temo-tolminskega-punta.html (1. 8. 2013). 
186 Ob 300. Obletnici tolminskega punta številne prireditve: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ob-300-
obletnici-tolminskega-punta-stevilne-prireditve/302974 (5. 4. 2013). 
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 Arhivalija meseca (maj 2013): Dopis notranjeavstrijske vlade in dvorne komore 

kranjskemu deželnemu glavarju Janezu Antonu Jožefu knezu Eggenbergu 

(Gradec, 23. maj 1713).187  

 Poletna noč na temo prehrane izpred 300 let (Tolminski muzej, junij 2013).188 

 Puntarski dnevi 2013 (5. in 6. julij): Prireditev je kolo časa zavrtela 300 let nazaj, v 

čas puntarjev. V ta namen so se ulice v starem delu Tolmina spremenile v puntarski 

sejem, ki je obiskovalce popeljal v čas trških sejmov, na katerih so se srečevali 

trgovci in obiskovalci, se družili, trgovali in zabavali. Lokalni ponudniki so ponujali 

svoje pridelke, rokodelci in mojstri domače obrti so obudili nekatere že pozabljene 

spretnosti in obrti baročnega časa.189 

 

Slika 26: Na Puntarskih dnevih so sodelovali tudi otroci190 

 Simfoniki RTV Slovenija (8. september 2013) so nastopili z različnimi pevskimi 

zbori in solisti na tolminskem Mestnem trgu.191  

 Maša zadušnica za usmrčene puntarje na Travniku v Gorici bo potekala aprila 

2014.192 

  

                                                             
187 Arhiv Republike Slovenije: 
http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalije_meseca/arhivalija_meseca_maj_
2013/ (7. 7. 2013). 
188 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 
189 Puntarski dnevi: http://www.tolmin.si/sl/304 (5. 7. 2013), glej tudi http://puntarskidnevi.si/ (27. 8. 2013). 
190 Puntarski dnevi: http://puntarskidnevi.si/index.php/galerija (23. 8. 2013). 
191 Napovednik RTV Slovenija:  http://www.rtvslo.si/napovednik/le-vkup-le-vkup-uboga-gmajna-koncert-ob-300-
letnici-tolminskega-punta-prenos/56339 (10. 10. 2013). 
192 Tminski punt: http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 

http://puntarskidnevi.si/
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

V diplomski nalogi pišem o kmečkih uporih na Slovenskem in vključevanju teme v 

pouk. Tema je za učitelja kot tudi za učence morda manj privlačna in zanimiva, ker 

temo povezujemo s krvavim nasiljem in bojem za osnovne človekove pravice. Temo 

diplomske naloge sem si izbrala zato, ker se mi zdi ravno zaradi tega pomembna. S 

poudarjanjem in učenjem tovrstnih ključnih dogodkov v slovenski zgodovini želimo 

učence ozavestiti, da smo se za to, kar imamo danes, morali nekoč zelo boriti. S tem 

jih ozaveščamo in v njih spodbujamo, da svoj narod cenijo, svojo državo spoštujejo, 

obenem pa spoznavajo in razumejo svojo zgodovino. Prav tako se mi zdi pomembno, 

da so notranje motivirani in da svojo krajevno zgodovino dobro poznajo.  

 

Predstavila bom nekaj teh prelomnih dogodkov; osredinila sem se na tolminski kmečki 

upor, saj je letos njegova tristoletnica. S pomočjo kredibilne literature in virov, 

povezanih s kmečkimi upori bom ovrednotila pedagoško ponudbo, ki je na voljo v 

učbenikih. Pri pisanju diplomske naloge sem se osredinila na 5. razred devetletne 

osnovne šole. 

 

Glavni cilj moje raziskave so: 

- pri pouku obravnavati kmečke upore kot eno izmed zgodovinskih prelomnic, 

predvsem na lokalni ravni (tolminski kmečki upor), pripraviti, izvesti in evalvirati 

tematski sklop kmečki upori na Slovenskem, 

- poiskati in analizirati učno gradivo o izbrani tematiki (proza, mladinska dela, zvočni 

posnetki, video posnetki), jih pedagoško ovrednotiti in predstaviti pri pouku glede 

na primernost za določeno starostno obdobje, 

- ugotoviti, ali učenci 5. razreda dovolj dobro poznajo različne oz. več kmečkih 

uporov kot ene temeljnih obdobij slovenskega zgodovinskega razvoja, 

- ugotoviti, koliko učenci 5. razreda poznajo svojo krajevno zgodovino (tolminski 

kmečki upor). 

Glavni cilj moje raziskave je bil v sklopu učnih ur obravnavati ključno obdobje 

slovenske preteklosti. Da tega nisem izvedla, je moč najti vzrok v časovnem okviru, ki 

mi je bil na voljo. Temo so v šoli obravnavali že pred mesecem marcem, ki je bil zaradi 
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obletnice upora zadnji primeren mesec za obravnavo tovrstne teme. Vsi naslednji bi 

bili bolj primerni za utrjevanje že osvojenega znanja. Ker do meseca marca zaradi 

objektivnih okoliščin še nisem bila pripravljena na izvedbo, sem v dogovoru z mentorico 

in učiteljico na šoli učencem in učiteljem razdelila anketne vprašalnike.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

 

Pri svoji raziskavi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Ali učenci imajo več znanja o svoji krajevni zgodovini kot o zgodovini drugih 

krajev v Sloveniji? 

RV2: Ali in katera dejstva o tolminskem kmečkem uporu učenci poznajo?  

RV3: Kako učenci razumejo pojme kot so: upor/punt, uporniki/puntarji, kmečki upor 

ipd. 

3.3 OPIS RAZISKOVALNE METOLOGIJE 

3.3.1 Opis vzorca 

 

Pri raziskavi so sodelovali učenci osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. Anketiranje je 

potekalo meseca maja in junija. Vprašalnik je reševalo 44 učencev 5. razreda v času 

OPB in 8 učiteljev različnih razredov. 

3.3.2 Opis tehnik – inštrumentarija 

 

Za tehniko raziskovanja sem uporabila anketni vprašalnik. Sestavila sem ga 

samostojno in s pomočjo literature. Obsega 13 vprašanj, ki so odprtega in 

kombiniranega tipa. Vključujejo prosto odgovarjanje na zastavljena vprašanja, 

prepoznavanje slik, obkroževanje pravilnih odgovorov in povezovanje pojmov. 

Vprašanja sem smiselno uredila in oblikovala.  

3.3.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Anketiranje je potekalo maja in junija na osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin. Vzorec 

je zajel učence 5. razreda, saj so bili ti cilj moje raziskave. Anketirancem sem razložila 

namen in postopek reševanja ankete ter zagotovila popolno anonimnost. Podatke sem 

obdelala opisno in deskriptivno in jih prikazala v grafih ter tabelah. Uporabljala sem 

računalniški program Microsoft Excel.  
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3.4 INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

Vse dobljene rezultate sem interpretirala s pomočjo teoretičnega dela. Vsako 

vprašanje sem obravnavala posebej. Predstavila bom najpomembnejše ugotovitve. 

3.4.1 Ankete učencev 

 

1. Spol in število učencev: 

             Tabela 1: Spol in število anketiranih učencev 

Spol število 

Ž 24 

M 20 

skupaj 44 

 

Vseh anketiranih učencev 5. a- in 5. b-razreda je bilo 44. Izmed njih je bilo 24 

deklic (Ž) in 20 dečkov (M). Vseh petošolcev na šoli je 48, kar pomeni, da štirje 

učenci zaradi odsotnosti niso rešili vprašalnika.  

 

2. Datum začetka tolminskega kmečkega upora: 

Graf  1: Poznavanje datuma začetka tolminskega kmečkega upora 

 

 

43 učencev je pravilno ugotovilo leto tolminskega punta. Le ena učenka je 

podala napačen odgovor (1703). 2 dečka in 6 deklic je ugotavljalo dan in mesec, 

vendar so le tri deklice pravilno ugotovile mesec (marec). Ostali so podali 

odgovore kot so 17. 8., 24. 5., 27. 9., september in maj. Kar 80 % vseh 

anketiranih učencev, od tega 17 deklic in 18 dečkov, je polje z dnevom in 

mesecem pustilo prazno. Da so skoraj vsi učenci ugotovili letnico tolminskega 
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upora je pohvalno in kaže, da so si zapomnili. Vzrok za to je lahko tudi to, da so 

po glavnih mestnih ulicah Tolmina na svetilkah obešeni plakati z logotipom 

Tminski punt 1713−2013. Da bi si zapomnili dan in mesec (27. 3.) začetka 

punta, se mi ne zdi tako zelo pomembno. Zanimalo me je le, če bodo povezali 

s tem, da je v šoli in izven nje potekalo več projektov v mesecu marcu in aprilu, 

ki so bili posvečeni začetku tolminskega upora. Z zagotovostjo lahko potrdim, 

da poznajo letnico začetka upora, kot eno izmed pomembnejših prelomnic v 

njihovi lokalni zgodovini. 

 

3. Ko sem se sprehodila po Tolminu, sem opazila Gradnikovo ulico. Kaj misliš, 

zakaj ima ta ulica takšno ime?  

Graf  2: Odgovori anketiranih učencev o pomenu Gradnikove ulice 

 

 

Malo več kot polovica učencev (23) je na to vprašanje odgovorila, da je ulica 

dobila ime po Ivanu Gradniku, enemu izmed voditeljev kmečkega upora. Štirje 

so odgovorili, da se tako imenuje po uporu, kar je tudi povezano z Ivanom 

Gradnikom. Le šest jih na to vprašanje ni odgovorilo. Odgovori tistih, ki so 

nekoliko drugače odgovorili na to vprašanje, se glasijo: tam je živel kmet Ivan 

Gradnik (5), tam živel kralj (1), tam živeli delavci, ki so zgradili Coroninijev 

dvorec (2), tam so gradili stvari oz. tam se gradi (2). Odgovori na to vprašanje 

kažejo, da je kar 73 % učencev Gradnikovo ulico povezalo s tolminskim 

kmečkim uporom ali osebo, ki je močno vplivala na potek upora. Gradnika kot 

enega izmed pomembnejših imen tega upora torej poznajo, saj jih je kar nekaj 

poleg imena pripisalo, da je eden izmed vodij upora. Prav tako sem upoštevala 

tudi tiste, ki so odgovorili, da je tam živel Ivan Gradnik (Miklavčič), saj so ime 
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ulice povezali z njim. Nihče ni pomislil, da bi ulica dobila ime po pesniku Alojzu 

Gradniku, ki je pisal o tolminskem uporu. Posebnih razlik med spoloma ni. 

 

Ali poznaš še kakšno ulico v Tolminu, ki te spomni na kmečki upor? Katero? 

Graf  3: Odgovori učencev o poznavanju ulice v Tolminu, ki jih spomni na kmečki 
upor 

 

 

Ulico Tolminskega punta pozna 12 učencev. Dve deklici sta kot odgovor podali 

Gregorčičevo ulico. Ena deklica je na ta odgovor odgovorila nesmiselno, kar 

kaže, da si vprašanja ni podrobno prebrala. Izmed tistih, ki so odgovorili, da ne 

poznajo nobene, so tri deklice, ki ne živijo v Tolminu. Iz odgovorov lahko 

sklepam, da je 27 % učencev iz poznavanja svojega kraja prepoznalo povezavo 

imena ulice s prelomnico v lokalni zgodovini.  
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4. Česa si se udeležil, kaj si naredil v čast obletnici tolminskega upora? 

Graf  4: Odgovori učencev glede udeležbe v čast tolminskega upora 

 

 

Na vprašanje ni odgovorilo 21 učencev, kar je 48 % vseh anketiranih. To me je 

presenetilo. Težko verjamem, da ne bi imeli ničesar za napisati, ker so v okviru 

šole sodelovali na projektih v povezavi s tolminskim uporom. Prav tako se je v 

Tolminu preko leta zvrstilo veliko dogodkov, katerih so se lahko udeležili. Lahko, 

da vprašanja niso razumeli in bi bila potrebna dodatna razlaga, kaj to pomeni 

»v čast«. Ostali so obiskali proslavo (4), na njej sodelovali (1) ali jo gledali po 

televiziji (1). Sprevoda v času pusta, ki je bil na temo tolminskega punta, se je 

udeležilo pet učencev. Ostali so sodelovali v zboru ali peli pesmi (3), zakurili 

kres (1), naredili strip in matrico punta (1) ali izdelali lepenko (1). Dva stavka sta 

bila nedokončana in ni bilo mogoče razložiti odgovora, štirje niso naredili 

ničesar. 
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5. Kdo je na sliki? Njegov dvorec je bil včasih tam, kjer je danes Tolminski muzej. 

Njegova rodbina je na Tolminskem vladala skoraj 200 let. Zaradi zadolžitve so 

kmetom nalagali dodatna bremena. Napiši njegovo ime (na sliki je grof Janez 

Pompej Coronini).  

Graf  5: Odgovori učencev o tem, kdo je na sliki 

 

 

Skoraj večina (84 %) učencev je pravilno ugotovila, da je na sliki grof Coronini. 

Ker je slika posneta v Tolminskem muzeju, sklepam, da so si dobro zapomnili, 

kar so tam videli. Vprašalnik so reševali tri mesece po tem, ko so s šolo obiskali 

muzej. Vprašanju je sledil opis, kar je verjetno pripomoglo k temu, da je toliko 

odgovorov pravilnih. Le štirje na vprašanje niso odgovorili. Nepravilni odgovori 

so bili France Bevk, Jakob Bandel in Faroniko. Pri tem vprašanju se je pokazalo, 

da poznajo lokalno zgodovino, da vedo kdo je bil tisti, ki je nekoč vladal Tolminu 

oz. da so seznanjeni s tem, kdo je nekoč bival v Tolminskem muzeju. Kar nekaj 

gradiva je povezanih z zgodbami o tolminskih grofih, njihovi okrutnosti in 

požrešnosti, ki jih je moč obravnavati v šoli. To pomeni, da je prav, da ob tem 

učitelji razložijo in povedo, za katero rodbino grofov gre.  
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6. Poleg tolminskega kmečkega upora poznamo še štiri večje upore, ki so se 

zgodili na Slovenskem. Obkroži tiste, ki so pravi. 

Graf  6: Odgovori učencev o poznavanju drugih kmečkih uporov 

 

 

Rezultati pravilnih odgovorov so rahlo odebeljeni. Na vprašanje 16 učencev (36 

%) sploh ni odgovarjalo. Med najpogosteje obkroženimi odgovori sta slovenski 

kmečki upor in hrvaško-slovenski kmečki upor. Na drugem mestu je gorenjski 

kmečki upor, nato koroški kmečki upor, drugi slovenski kmečki upor, najmanj jih 

je obkrožilo ljubljanski kmečki upor. Glede na to, da sta na prvem mestu dva 

pravilna odgovora, bi lahko sklepala, da vedo, kateri upor je bil še pomemben 

poleg tolminskega. Res pa je, da sta tudi nepravilna odgovora pritegnila 

pozornost. Kar 39 % učencev se ju je odločilo obkrožiti. 15 izmed učencev je 

obkrožilo pravilen odgovor, brez da bi obkrožili napačnega. Vendar jih je 12 

izmed njih obkrožilo zgolj po en odgovor. Če bi želela podrobneje ugotoviti, kako 

dobro poznajo ostale kmečke upore, bi morala postaviti več različnih vprašanj. 

Ne izključujem možnosti, da so pri tem vprašanju deloma ugibali odgovore.  
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7. Poznaš kakšno povest, pravljico, pripoved, ki je povezana s tolminskim 

kmečkim uporom? Napiši tiste, ki jih poznaš ali si jih morda celo prebral. 

Graf  7: Učenčevo poznavanje literature povezane s tolminskim kmečkim uporom 

 

 

Več kot polovica učencev (61 %) na vprašanje sploh ni odgovorila. Štirje so 

odgovorili, da ne poznajo nobene. Glede na to, da je literature kar nekaj, ki bi jo 

lahko učitelji uporabili pri tej temi in z njo popestrili pouk, sem presenečena, da 

je bilo malo oprijemljivih odgovorov. Najbolj poznana sta Tolminski punt 1713 

(kar je lahko povest od Franceta Bevka ali strip, ki je bil izdan) in povest O grofu, 

ki so ga snedle uši. Med drugimi odgovori je bila Puntarska pesem, Rapatalnica 

in Zažgana graščina.  

 

8. Ali veš, kaj predstavlja slika? Si že videl kdaj to, kar predstavlja? Kje?  

Graf  8: Odgovori učencev o prepoznavanju slike 
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Graf  9: Odgovori učencev o tem, kaj slika predstavlja 

 
 

Graf  10: Odgovori učencev o tem, kje se nahaja spomenik 

 
 

Izmed vseh učencev jih je 28 prepoznalo sliko dela spomenika, ki je posvečen 

velikem tolminskem puntu. Stoji na trgu pred Tolminskem muzeju, blizu banke 

in hotela Krn, kar je ugotovilo 34 % le-teh. 14 jih iz slike ni prepoznalo 

spomenika, kar bi lahko bil vzrok, da niso iz Tolmina ali zato, ker na sliki ni bil 

celoten spomenik. Le eden izmed tistih, ki so spomenik prepoznali, ni vedel, 

čemu je namenjen. Večina (21) je odgovorila, da je posvečen tolminskemu 

kmečkemu puntu, ostali pa, da predstavlja puntarje med uporom oz. boj. Največ 

jih glede lokacije spomenika ni odgovorilo (48 %), kar bi lahko bil vzrok, da so 

pozabili odgovoriti, saj je to vprašanje vsebovalo tri podvprašanja. Kje se 

spomenik nahaja ni vedelo 7 učencev, čeprav so pravilno sklepali, čemu je 

namenjen.  
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9. Poveži naslednje pojme z opisom. Pravilni odgovori so naslednji.  

PUNT: upor  

PUNTARJI: kmečki uporniki 

TURŠKI VPADI: čas roparskih pohodov, ko so Turki pobijali in požigali vasi                            

PODLOŽNIK: kdor ima obveznosti do zemljiškega gospoda 

KMEČKA ZVEZA: sestavljali so jo uporni kmetje in zanjo pobirali puntarski 

davek 

RABELJ: izvršitelj smrtne kazni           

KRVAVA RIHTA: izvršitev obsodbe za enajst vodilnih puntarjev 

RABOTA: starinski izraz za tlako, obvezno neplačano delo  

FEVDALEC: pripadnik vladajočega razreda 

ČERNIDA: goriška kmečka vojska ali brambovci  

Graf  11: Odgovori učencev o poznavanju pojmov 

 
 

Zgornji graf prikazuje le pravilne odgovore učencev. Po pričakovanju jih je 

največ poznalo pojem punt (38) in puntarji (37). S 23 pravilnimi odgovori so 

turški vpadi, s 14 podložnik. 11 učencev je bilo pri tem vprašanju zelo uspešnih, 

saj so od 5, 8 ali 9 povezanih odgovorov imeli najmanj pet pravilnih. To kaže na 

to, da pri povezovanju niso ugibali, ampak so razlage pojmov najverjetneje 

poznali. Zanimalo me je, koliko teh pojmov poznajo, čeprav so nekateri izmed 

njih težji. Pojma fevdalec in podložnik nista bila tako poznana, kot sem 

pričakovala. Od 7 nepravilnih odgovorov so bili štirje, ki so pojem fevdalec 

povezali z razlago podložnika. 
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10. Spodaj so našteti vzroki za nastanek upora. Obkroži tiste, ki veljajo za tolminski 

punt. 

Graf  12: Odgovori učencev o poznavanju vzrokov za začetek upora 

 

 

Pravilni odgovori so odebeljeni. Skoraj večina učencev (86 %) je pravilno 

obkrožila, da je vzrok za nastanek tolminskega upora davek na meso in vino, ki 

je tudi najpogosteje omenjen. 31 učencev (71 %) je obkrožilo spor kmetov z 

grofom. K začetku punta je pripomogla še slaba letina (39 %) in kužne bolezni 

ljudi in živine. Z odgovori na to vprašanje lahko potrdim, da so učenci dobro 

seznanjeni z vzroki, kateri so gnali kmete v množičen upor. Napačni odgovori 

so zbudili zelo malo pozornosti. Le štirje na to vprašanje niso odgovarjali.  
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11. Kje si videl to, kar je na spodnji sliki. Kaj predstavlja? 

Graf  13: Odgovori učencev o tem, kje so videli, kar je na sliki 

 

 

Graf  14: Odgovori učencev o tem, kaj predstavlja slika 

 

 

22 učencev (50 %) je pravilno ugotovilo, da je predmet s slike iz Tolminskega 

muzeja, kar je bil najpogostejši odgovor. Nekaj izmed njih (18 %) se je strinjalo, 

da sekira in deblo predstavljata orožje puntarjev oz. grajske straže. Le majhen 

delež učenk in učencev (5 %) se je pravilno zapomnilo, da je to orodje za 

obglavljanje. Malo več kot polovica (61 %) jih na vprašanje, kaj predstavlja, ni 

znalo odgovoriti. Po odgovorih sodeč, predmet, ki je bil razstavljen na sredini 

sobe v Tolminskem muzeju, ni zbudil takšnega zanimanja, kot sem morda 

pričakovala.  
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12. S šolo ste obiskali Tolminski muzej. Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin? 

Graf  15: Odgovori učencev o tem, kar se jim je najbolj vtisnilo v spomin 

 

 

Učenci so na to vprašanje prosto odgovarjali in izpostavljali stvari, ki so se jim 

zdele najbolj zanimive. Zato so odgovori zelo raznoliki in kažejo na njihovo 

osebno doživljanje obiska muzeja in dogajanja v povezavi s tolminskim uporom. 

Enotnih je bilo 12 učencev (27 %), da se jim je najbolj vtisnilo v spomin orožje, 

ki so ga videli razstavljenega oz. katerega so uporabljali tako kmetje kot grajska 

straža. Kar nekaj zanimanja je bilo nad filmom o tolminskem puntu (23 %). 

Nekateri učenci so opazili slike kot npr. srečanje kmetov z grofom slikarja 

Toneta Kralja, zapise usmrčenih na velikih plakatih ali sliko grofa Coroninija. 

Zopet drugim je v spominu najbolj ostala shema gradu na Kozlovem vrhu, 

kmečka soba, maketa hiške, velika posoda iz prazgodovine, predstavitev 

nošenja okraskov, izbira vodje Ivana Gradnika, obglavljenje, opremljenost 

gradu in hiš ter mitraljez.  
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13. Katere so osebe, ki so se pred 300 leti ali več upirale oblastnikom? Obkroži 

njihova imena. 

Graf  16: Odgovori učencev o poznavanju ljudi, ki so se upirali pred 300 leti ali 
več 

 

 

Pravilni odgovori so poudarjeni. Da se je Ivan Gradnik pred 300 leti upiral, ni 

povzročilo večje dileme, saj je njegovo ime obkrožilo kar 80 % anketiranih 

učencev. Tudi Andreja Laharnarja je 66 % učencev uvrstilo med upornike. Poleg 

njega so se v tolminskem uporu oblastnikom upirali še Martin Munih (39 %), 

Jakob Velikonja (32 %) in Jakob Gruden (27 %). Matija Gubec (11 %) in Ilija 

Gregorić (2 %), ki sta se upirala v času hrvaško-slovenskega upora, nista bila 

toliko prepoznana. Matija Gubec ni zbudil večjega zanimanja, kar kaže na to, 

da je bilo poznavanje ostalih kmečkih uporov slabše in ga po vsej verjetnosti 

niso kaj posebej obravnavali. Le štirje učenci na to vprašanje niso odgovarjali.   
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3.4.2 Ankete učiteljev 

 
          Tabela 2: Spol in število anketiranih učiteljev 

Spol število 

Ž 7 

M 1 

skupaj 8 

 

Vseh anketiranih učiteljev različnih razredov je bilo 8. Izmed njih je bilo 7 učiteljic (Ž) 

in 1 učitelj (M). Pričakovala sem več rešenih anket s strani učiteljev, vendar moram 

upoštevati, da se je anketiranje izvajalo maja in junija, kar učiteljem ob bližajočem 

koncu šolskega leta predstavljala veliko obremenitev. Anketne vprašalnike nisem 

posebej oblikovala za učitelje, saj me je zanimalo zgolj to, koliko dejstev o tolminskem 

uporu poznajo, saj so oni tisti, ki to znanje posredujejo naprej.  

 

Datum začetka tolminskega kmečkega upora učiteljem ni predstavljal težav, saj jih je 

vseh osem pravilno zapisalo letnico 1713. Mesec jih je pravilno zapisalo 7, dan 6.  

 

Vsi učitelji so se strinjali, da je Gradnikova ulica dobila ime po Ivanu Gradniku. Le ena 

učiteljica je dodatno izpostavila, da ima ulica lahko takšno ime tudi zaradi Alojza 

Gradnika, pesnika, ki živi v Tolminu in je o tolminskem uporu pisal pesmi. O ulici, ki jih 

še spomni na tolminski upor so zapisali naslednje. Trije so izpostavili Ulico 

Tolminskega punta, ena je omenila Grajsko ulico, trije Pregljev trg (predvidevam, da 

zaradi pisatelja Ivana Preglja, ki je napisal več del o kmečkih uporih: Mlada Breda, 

Tolminci, Matkova Tina, Štefan Golja in njegovi, Plebanus Joannes), dva na to 

vprašanje nista odgovorila.  

 

V čast upora so se tri učiteljice udeležile proslave, ena si je ogledala razstavo v 

Tolminskem muzeju, tri so si ogledale ali sodelovale na drugih kulturnih prireditvah, ki 

so se odvijale v času obletnice, dve učiteljici sta se udeležili pohoda na Mengore, učitelj 

je v šoli o uporu razlagal in pel pesmi.  

 

Vsi učitelji so bili enotni, da je na fotografiji grof Coronini.  
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Glede poznavanju drugih kmečkih uporov sem ugotovila, da najbolj poznajo slovenski 

in hrvaško-slovenski kmečki upor, saj so ju vsi obkrožili. Sedem jih je obkrožilo koroški 

kmečki upor, šest pa drugi slovenski kmečki upor.  

 

Na vprašanje glede literature o tolminskem kmečkem uporu je šest učiteljic izpostavilo 

knjigo Tolminski punt Franceta Bevka. Učitelj se je spomnil na Matkovo Tino, ena 

izmed učiteljic je omenila pripovedke O grofu, ki so ga uši snedle, Poljubinjska lakota 

in O grofu, ki je šel na lov. 

 

Spomenik, ki je posvečen velikemu tolminskemu puntu, so vsi učitelji prepoznali. Le 

eden ni odgovoril na vprašanje, kaj predstavlja. Šest jih je tudi vedelo, kje spomenik 

stoji.  

 

Večino pojmov, ki so povezani z uporom so vsi pravilno prepoznali in jih ustrezno 

povezali. Le pri černidi pet učiteljev ni odgovorilo, pri turških vpadih dva. Ostale pojme 

je vseh osem učiteljev pravilno povezalo z njihovimi razlagami.  

 

Kot glavni povzročitelj kmečkega upora na Tolminskem so vsi učitelji opredelili spor z 

grofom in davek na meso in vino. Trije so poleg slednjih dveh obkrožili še slabo letino. 

Kužne bolezni ljudi in živine se jim ni zdel odgovor, ki bi predstavljal vzrok za upor 

kmetov.  

 

Da sekira in deblo predstavljata obglavljenje, je predpostavilo 5 učiteljev. Ena učiteljica 

je napisala, da je to puntarska srba. Pet jih je vedelo, da je ta predmet iz Tolminskega 

muzeja. 

Štirje učitelji sploh niso odgovorili na vprašanje, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin v 

Tolminskem muzeju, kar bi lahko bil vzrok, da muzeja sploh niso obiskali. Dve učiteljici 

sta izpostavili puntarsko sobo, trije film kot najbolj zanimiv.  

 

Da sta se Ivan Gradnik in Martin Munih pred 300 leti upirala oblastnikom, so se vsi 

strinjali. Matijo Gubca, Jakoba Velikonjo in Andreja Laharnarja se kot upornika 

spominja sedem učiteljev, šest jih je obkrožilo Jakoba Grudna, le trije Ilijo Gregorića. 

Nepravilnih odgovorov ni nihče izmed učiteljev obkrožil.  
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Odgovori učiteljev so bili pričakovani. Predpostavljala sem, da bodo pri odgovarjanju 

enotni, oziroma, da bodo odgovarjali s pravilnimi trditvami. Glede na to, da je tolminski 

kmečki upor na lokalni ravni pomembna prelomnica in da se je v njihovem kraju 

marsikaj dogajalo v povezavi z njim, je razumljivo, da se učitelji, četudi živijo in prihajajo 

od drugod, prilagodijo in dodatno izobrazijo na tem področju. Če bi želela pridobiti več 

odgovorov na to, koliko znanja in na kakšen način so predstavljali temo v šoli, bi morala 

sestaviti vprašalnik, posebej prilagojen učiteljem.  

 

Posebej bi izpostavila vprašanje o literaturi, ki se na njih najbolj navezuje. 

Presenečena sem bila, da je bilo njihovo poznavanje razpoložljive literature 

razmeroma slabo. Pričakovala sem več odgovorov podobnih učiteljici, ki je poleg 

Tolminskega punta (France Bevk), zapisala še povesti o grofu in Poljubinjski lakoti. 

Mislila sem, da bodo v šoli obravnavali več del izmed razpoložljive literature, saj so v 

šoli velik del leta posvečali ravno tolminskemu uporu.   
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3.5 SKLEP 

 

Naslednji odstavki so namenjeni ugotovitvam, ki sem jih pridobila z opravljeno 

raziskavo. 

 

V začetku pisanja diplomske naloge sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, ki so 

me vodila in usmerjala skozi potek dela. S pomočjo raziskave, ki sem jo izvedla s 

pomočjo anketnih vprašalnikov, sem pridobila odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Ali imajo učenci več znanja o svoji krajevni 

zgodovini kot o zgodovini drugih krajev v Sloveniji. Glede na pridobljene podatke iz 

raziskave bi lahko rekla, da je poznavanje zgodovine drugih krajev dobro, saj je 

slovenski in hrvaško-slovenski kmečki upor dobil največ odgovorov. Pojavi se dilema, 

ker so tudi nepravilni odgovori pritegnili veliko pozornosti in veliko učencev na 

vprašanje sploh ni odgovarjalo. Predvidevala sem boljše poznavanje ostalih kmečkih 

uporov in nekaterih oseb, ki so z njimi povezani. Matijo Gubca je kot upornika 

prepoznalo zelo malo učencev. Mislila sem, da bodo tisti, ki so vedeli za hrvaško-

slovenski upor vedeli tudi za Matijo Gubca. Glede poznavanja svoje lokalne zgodovine 

so se veliko bolje obrezali. Najosnovnejša dejstva so prepoznali in jih vedeli. Iz tega 

sicer lahko povzamem, da je poznavanje lokalne zgodovine boljše, kot od znanja o 

zgodovini drugih krajev. Da bi podrobneje to ugotovila, bi morala postaviti še dodatna 

vprašanja, s katerimi bi poizkušala izvedeti znanje o kmečkih uporih na splošno. Pri 

zastavljanju vprašanj sem se osredinila na tolminski kmečki upor.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: Ali in katera dejstva o tolminskem kmečkem 

uporu poznajo. S tem raziskovalnem vprašanjem je povezanih kar nekaj vprašanj v 

vprašalniku. Glede na odgovore lahko sklepam, da jim je v spominu najbolj ostala 

letnica začetka tolminskega kmečkega upora. Gradnikovo ulico je večina povezala z 

uporom, grofa Coroninija so skoraj vsi prepoznali, pojma punt in puntarji sta jim najbolje 

šla pri povezovanju s pravilnimi trditvami, medtem ko sta jim fevdalec in podložnik bila 

slabše poznana. Vzroki za upor jim niso povzročali težav, saj nepravilnih odgovorov 

skoraj nihče ni obkrožil. Med imeni upornikov sta bila največkrat obkrožena Ivan 

Miklavčič (Gradnik) in Andrej Laharnar, Martin Munih in Jakob Bandel, ki je nepravilen 

odgovor, saj je eden izmed povzročiteljev upora.   
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S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, Kako učenci razumejo pojme 

kot so upor/punt, uporniki/puntarji, kmečki upor ipd. Iz raziskave sem ugotovila, da 

pojem punt in puntarji dobro razumejo, saj je večina podala pravilne odgovore. Pojmov, 

za katere sem pričakovala več pravilnih odgovorov, niso najbolje poznali. Menila sem, 

da jim bodo kmečka zveza, turški vpadi, fevdalec in podložnik med poznanimi pojmi. 

Turški vpadi so jim bili izmed naštetih sicer najbolje znani, vendar vsekakor premalo, 

še posebej zato, ker je bil med razlago zapis »Turki«. Določene pojme sem v raziskavo 

dodala, da bi izvedela, kakšno je poznavanje tudi težjih pojmov. To sem želela 

preizkusiti, ker se je v njihovem kraju veliko odvijalo v okviru tristoletnice tolminskega 

punta in ker so s šolo obiskali Tolminski muzej.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Ta poročila sem zbral in zapisal, da ne bi s časom zamrl spomin na to, kar se je zgodilo 

po svetu, zlasti pa, da se ne bi pozabile velike, občudovanja vredne storitve 

... (Herodot, 5. stoletje pr. n. št.)193 

 

Skozi raziskovanje za diplomsko nalogo sem temeljiteje spoznala zgodovino Tolmina 

in zgodovino najpomembnejših kmečkih uporov na Slovenskem. Glede na to, da nisem 

bila najbolj vešča znanja na tem področju, sem zadovoljna, da sem sprejela temo za 

svoje diplomsko delo. Poglobila sem svoje znanje in pridobila izkušnjo, da je lahko tudi 

sprva zahtevnejša in manj privlačna tema izziv za razširitev svojega znanja. Morda je 

na koncu celo bolj zanimiva kot tista, o kateri že veliko veš. 

 

Rada bi izpostavila, da mi je žal, da teme nisem mogla izpeljati v razredu. Tako bi 

pobliže začutila odnos učencev in tudi morda učiteljev do tolminskega kmečkega 

upora. Postavila bi lahko več vprašanj in preko različnih dejavnosti dobila več 

odgovorov, ki bi mi pomagali bolje odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Kako zahtevna je bila za učence in učitelje tema, na kakšen način in v kolikšnem 

obsegu so jo učitelji predstavili v razredu nisem uspela izvedeti.  

 

Prišla sem do ugotovitve, da imajo učenci znanje o osnovnih dejstvih, ki se navezujejo 

na tolminski kmečki upor. Predstavitev teme bi morala biti zanimiva, v učencih zbuditi 

radovednost in jih notranje motivirati, da z radovednostjo spoznavajo in raziskujejo 

svojo krajevno zgodovino. Le-ta je pomemben del njihove identitete in zato je prav, da 

jo razumejo in o njej veliko vedo.  

 

Glede na odgovore učiteljev, lahko rečem, da vedo osnovna dejstva o tolminskem 

uporu. Tudi preostale večje kmečke upore so prepoznali izmed vseh naštetih, prav 

tako so prepoznali poglavitna imena upornikov, ki so pomembno vplivali na potek 

kmečkih uporov. Presenetili so me pri poznavanju literature, saj sem pričakovala, da 

so kot lokalni učitelji uporabili več različnih učnih gradiv za predstavitev krajevne 

zgodovine kraja, v katerem poučujejo. Posebej zato, ker je šola sodelovala v kar nekaj 

                                                             
193 Herodot: http://sl.wikiquote.org/wiki/Herodot (14. 11. 2013). 
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projektih in tudi v Tolminu je bilo veliko dogodkov. Pričakovala sem, da so se tudi sami 

vključili v več dogajanja, ki se je odvijalo tolminskemu puntu v spomin.  

 

Tovrstna tema od učitelja zahteva kar nekaj znanja in iznajdljivosti. Ima temačnejši 

značaj, zato jo bom morala kot bodoča učiteljica predstaviti zanimivo in slikovito. 

Potrebno jo je obravnavati resno in dosledno. Zavedam se, da je poznavanje svoje 

zgodovine ključnega pomena, saj šele na podlagi preteklih dogodkov bolje razumemo 

našo sedanjost, obenem pa občutimo velik ponos na naše prednike.  
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http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/7975/300-obletnica-velikega-tolminskega-punta?nodeid=537
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http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ob-300-obletnici-tolminskega-punta-stevilne-prireditve/302974
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- http://www.rtvslo.si/napovednik/le-vkup-le-vkup-uboga-gmajna-koncert-ob-300-letnici-

tolminskega-punta-prenos/56339 (10. 10. 2013). 

- http://www.siol.net/novice/rubrikon/fotofokus/2012/02/bitka_pri_stubici_kmecki_upor.aspx 

(8. 7. 2013). 

- http://www.slideserve.com/reidar/kme-c4-8cki-upori-na-slovenskem (23. 6. 2013). 

- http://www.skavt.net/vase-drobtinice/Nova-rutka-stega-Tolmin-1 (9. 9. 2013). 

- http://sl.wikiquote.org/wiki/Herodot (14. 11. 2013). 

- http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Oton_Ivekovic,_Smaknuce_Matije_Gupca_(na_trgu_ispr
ed_crkve_sv._Marka_u_Zagrebu).jpg (13. 10. 2013). 

- http://sl.wikipedia.org/wiki/Tolminski_kme%C4%8Dki_upor (15. 5. 2013). 

- http://www.tolmin.si/datoteka/731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 (29. 7. 2013). 

- http://www.tolmin.si/sl/103 (3. 7. 2013). 

- http://www.tolmin.si/sl/274 (11. 7. 2013). 

- http://www.tolmin.si/sl/304 (5. 7. 2013). 

- http://www.tol-muzej.si/slo/master.html?http://www.tol-

muzej.si/slo/spomeniki_podmelec.html (10. 7. 2013). 

- http://www.tol-muzej.si/slo/razstave/2013/master.html?http://www.tol-

muzej.si/slo/razstave/2013/punt.html (1. 7. 2013). 

5.3 DRUGI VIRI 

- Tolminski muzej, Mestni trg 4, 5220 Tolmin; razstava Nad Gorico po pravico (11. 5. 

2013). 

- Osebni arhiv: zvezek za zgodovino v 2. letniku gimnazije. 
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7 PRILOGE  

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 



ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, sem Nina Lesjak in za potrebe diplomske naloge raziskujem kmečke upore na 

Slovenskem. Predvsem me zanima Tolminski kmečki upor. Anketa je anonimna in pridobljeni 

rezultati bodo uporabljeni le za namene diplomskega dela. Hvala za sodelovanje. 

1. Obkroži spol:        M          Ž 

 

2. Zapiši datum začetka Tolminskega upora. dan: ____  mesec: __________ leto: ________ 

 

 

3. Ko sem se sprehodila po Tolminu, sem opazila ulico (poglej sliko). 

Kaj misliš, zakaj ima ta ulica takšno ime? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

      Ali poznaš še kakšno ulico v Tolminu, ki te spomni na kmečki upor? Katero? 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Česa si se udeležil, kaj si naredil v čast obletnici Tolminskega upora?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Kdo je na sliki? Njegov dvorec je bil včasih tam, kjer je danes Tolminski 

muzej. Njegova rodbina je na Tolminskem vladala skoraj 200 let. Zaradi 

zadolžitve so kmetom nalagali dodatna bremena. Napiši njegovo ime. 

 

__________________________________________________________ 

 

6. Poleg Tolminskega kmečkega upora poznamo še štiri večje upore, ki so 

se zgodili na Slovenskem. Obkroži tiste, ki so pravi. 

a) Koroški kmečki upor  

b) Ljubljanski kmečki upor 

c) Slovenski kmečki upor  

d) Gorenjski kmečki upor 

e) Hrvaško-slovenski kmečki upor  

f) Drugi slovenski 

kmečki upor 

 

7. Poznaš kakšno povest, pravljico, pripoved, ki je povezana s Tolminskim kmečkim 

uporom? Napiši tiste, ki jih poznaš ali si jih morda celo prebral. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Slika 1: Gradnikova ulica v Tolminu 
(foto: N. Zupančič, 11. 5. 2013) 

 

Slika 2: Grof Coronini 
(foto: N. Zupančič, 11. 5. 2013) 

 



8. Ali veš, kaj predstavlja slika? Si že videl kdaj to, kar 

predstavlja? Kje?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

9. Poveži naslednje pojme z opisom.  

KRVAVA RIHTA                upor 

PUNTARJI                         izvršitelj smrtne kazni 

RABOTA                            kmečki uporniki  

PODLOŽNIK                      kdor ima obveznosti do zemljiškega gospoda 

ČERNIDA                           pripadnik vladajočega razreda 

KMEČKA ZVEZA               čas roparskih pohodov, ko so Turki pobijali in požigali vasi                            

RABELJ                             starinski izraz za tlako, obvezno neplačano delo 

TURŠKI VPADI                  sestavljali so jo uporni kmetje in zanjo pobirali puntarski davek 

FEVDALEC                        goriška kmečka vojska ali brambovci 

PUNT                                 izvršitev obsodbe za enajst vodilnih puntarjev 

 

10. Spodaj so našteti vzroki za nastanek upora. Obkroži tiste, ki veljajo za Tolminski punt. 

 

a) slaba letina 

b) potres                                  

c) spori z grofom 

d) obdobje množičnih snežnih 

plazov                                

e) davki na meso in vino  

f) kužne bolezni ljudi in živine                  

g) cesar je prepovedal uporabo 

gnojil na polj

 

11. Kje si videl to, kar je na spodnji sliki. Kaj predstavlja? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

12. S šolo ste obiskali Tolminski muzej. Kaj se ti je najbolj 

vtisnilo v spomin? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Katere so osebe, ki so se pred 300 leti ali več upirale oblastnikom? Obkroži njihova 

imena. 

 

 Jakob Bandel             Ivan Miklavčič (Gradnik)         grof Coronini        Matija Gubec     

 

          Leopold Adam Strassoldo           Jakob Velikonja           Jakob Gruden   

 

Martin Munih              Andrej Laharnar                       Boris Pahor            Ilija Gregorić 

Slika 3: Spomenik Velikemu 
tolminskemu puntu 1713−1973 
(foto: N. Zupančič, 11. 5. 2013) 

 

 

Slika 4: Sekira, meč in deblo za obglavljanje 
na smrt obsojenih 

(foto: N. Zupančič, 11. 5. 2013) 


