
1 
 

Kako je bila organizirana srednjeveška družba 

1. V učbeniku (str. 93) si preberi poglavje Kaj je bil fevd. 

Po razpadu Zahodnorimskega cesarstva, v 5. st., je v zahodni Evropi prišlo do političnih, 

gospodarskih in kulturnih sprememb. Posledično je propadla trgovina, obrt, nekatera mestna 

in izginil je denar. Ker ljudje niso morali več plačevati z denarjem, so se vrnili k blagovni 

menjavi (primer: za 1 kg moke, je nekdo plačal z 1 kokošjo). Prebivalstvo se je preživljajo s 

kmetijstvom in posledično je zemlja postala največje bogastvo. Tudi kralji so svoje 

pomočnike in vojaške poveljnike nagradili s tem, da so jim podelili zemljo, ki se je imenovala 

fevd. 

Razložimo definicijo fevda … 

Fevd (zemljiško gospostvo) je bila posest, ki jo je kralj podelil plemiču. Ker se zemlja 

imenuje fevd, lastnika posesti imenujemo fevdalec (zemljiški gospod). 

a) Fevd se je delil na tri dele. 

Ob ilustraciji navedi glavne značilnosti dela fevda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridvorna ali dominikalna 

posest 

- okoli bivališča fevdalca 

(gradu), 

- uporabljal fevdalec, 

- obdelovali kmetje (tlaka) in 

služabniki (hlapci in dekle). 

 

Srenjska zemlja 

- pašniki, gozdovi, 

- izkoriščali fevdalec (lov) 

in kmetje (paša, les). 

 

Kmečka ali rustikalna 

posest 

- del fevda, razdeljen na 

kmetije, 

- imeli v najemu kmetje. 
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b) Pojasni pojme. 

Tlaka Delo kmeta na pridvorni posesti. 

Dajatve Kmet je fevdalcu najemnino plačal v obliki pridelka. 

Desetina Kmet je 1/10 pridelka dal za vzdrževanje cerkve in duhovnikov. 

Urbar Knjiga popisa obsega dajatev. 

Alod Posest, ki jo je kralj plemiču podelil v trajno last. 

 

c) Fevd je bila samozadostna posest. Tako ni bilo velikih potreb po trgovini in 

potovanjih. 

Kaj je pomenilo, da je bilo posestvo samozadostno? Naštej po alinejah. 

 Podložniki in fevdalci so večino dobrin pridobivali oz. izdelovali na fevdu, 

 zunaj fevda so kupili malo surovin, 

 na vsakem fevdu so postavili mlin. 

 

2. V učbeniku (str. 93–94) si preberi poglavje Kaj je bil fevdalizem. 

a) V zahodni Evropi se je v srednjem veku uveljavil nov družbeni sistem – fevdalizem. 

V piramidi imaš zapisano delitev takratne družbe. V prazna polja zapiši glavne 

značilnosti posameznega stanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položaj v srednjeveški družbi je bil deden. 

KRALJ 

VAZALI 

KMETJE 

Lastnik vse zemlje, ki jo 

je podelil v fevd ali alod. 

Podložniki. 

V zameno za zaščito 

so se odrekli 

svobodi in služili 

fevdalcu. 

Obveznosti: tlaka, 

dajatve, desetina. 

Vazali/plemiči/fevdalci. 

Podrejeni kralju.  

Delili na: višje in nižje 

vazale (vitezi). 


