
SREDNJEVEŠKA MESTA NASREDNJEVEŠKA MESTA NA
SLOVENSKEMSLOVENSKEM

Danes boš spoznal, kaj je bilo značilno za razvoj mest v
slovenskih zgodovinskih deželah 
Na koncu te čaka vaja za utrjevanje in nagradno
vprašanje za odlično oceno, na katerega lahko odgovoriš
v forumu v spletni učilnici.



Prva naselja, povezana s trgovino, so biliPrva naselja, povezana s trgovino, so bili
trgi, ki so nastali s podelitvijo tržnihtrgi, ki so nastali s podelitvijo tržnih
pravic. To pravico je podelil vladar alipravic. To pravico je podelil vladar ali
njemu zvesti zemljiški gospod.njemu zvesti zemljiški gospod.

Pravica je dovoljevala organizacijoPravica je dovoljevala organizacijo
letnega sejma. letnega sejma. 

Najstarejši kraji, ki so dobili tržne praviceNajstarejši kraji, ki so dobili tržne pravice
so bili na Koroškem: Breže (1016), Šentvidso bili na Koroškem: Breže (1016), Šentvid
ob Glini, Celovec, Beljak (1060) ... ob Glini, Celovec, Beljak (1060) ... 



Preberi besedilo in ugotovi kakšne pravicePreberi besedilo in ugotovi kakšne pravice
in dolžnosti so imeli prebivalci trgov.in dolžnosti so imeli prebivalci trgov.



Trgi, ki so ležali ob pomebnejših prometnihTrgi, ki so ležali ob pomebnejših prometnih
poteh so v 13. stoletju začeli preraščati vpoteh so v 13. stoletju začeli preraščati v
mesta.mesta.

Izjemo so predstavljala primorska mesta, kiIzjemo so predstavljala primorska mesta, ki
so ohranila neprekinjeno poseljenost še izso ohranila neprekinjeno poseljenost še iz
časov antike.časov antike.

Za katera primorska mesta gre?Za katera primorska mesta gre?







Mesta na Slovenskem so bila majhna.Mesta na Slovenskem so bila majhna.
štela so od 1000 do 2000 prebivalcev.štela so od 1000 do 2000 prebivalcev.
Največji je bil Trst, ki je imel v začetkuNajvečji je bil Trst, ki je imel v začetku
14. stoletja 5700 prebivalcev.14. stoletja 5700 prebivalcev.



Primorska mestaPrimorska mesta

Poišči razlike v gospodarski usmerjenostiPoišči razlike v gospodarski usmerjenosti
primorskih in celinskih mest. primorskih in celinskih mest. 





V današnjem gradivu poišči ustrezen zemlejvid in
imenuj tri mesta, ki so bila ustanovljena:   

Pozor v FORUMU NOVIC, v spletni učilnici pri predmetu ZGODOVINA- 7, te
čaka nagradno vprašanje,za odlično oceno, vendar, moraš pohiteti. 


