
 

DELOVNI LIST 

Področje: Zgodovina 

Starostno obdobje: 2. triada (4., 5., 6. razred) 

Navodilo za delo: 

Preberi kratko besedilo, poglej sličico žezla mestnega sodnika in se sprehodi skozi vprašanja! 

Naslov: Mesto in meščani v obdobju srednjega veka 

Le kdo je bil na čelu srednjeveškega mesta? V srednjem veku je mesto vodil mestni sodnik, ki 

so ga med seboj izvolili meščani.  

Večina srednjeveških   mest   se   je   razvila   v   13.   stoletju.   Mesta   so   prevzela   vlogo 

verskih, gospodarskih, izobraževalnih in političnih središč. V njem so se razvile različne obrti, 

prihajali so trgovci, ki so svoje blago prodajali na osrednjem trgu, na katerem je stala tudi 

mestna hiša. V mesto so  skozi obzidje vodila mestna vrata. Med drugimi stavbami v mestu  je 

potrebno omeniti še cerkev, upravne dvore nekaterih samostanov in preprosto bolnišnico, ki je 

oskrbela revne in bolne. Na čelu srednjeveškega mesta je bil mestni sodnik. 

Žezlo mestnega sodnika, 1641, Pokrajinski muzej Maribor 



Kviz: 

Kdo je bil na čelu srednjeveškega mesta? 

a. Cesar 

b. Grof 

c. Mestni sodnik 

Kdo je izvolil voditelja srednjeveškega mesta? 

a. Plemstvo in duhovščina 

b. Meščani 

c. Kmečko prebivalstvo  

Kdaj se je razvila večina srednjeveških mest? 

a. V 11. stoletju 

b. V 16. stoletju 

c. V 13. stoletju 

Kakšna je bila vloga mest? 

a. Mesta so prevzela vlogo verskih, gospodarskih, izobraževalnih in političnih središč 

b. Mesta so imela vlogo povezovanja prebivalstva 

c. Mesta so imela vlogo utrdbe 

Kdo je najpogosteje prihajal v mesto? 

a. Sovražniki 

b. Okoliški plemiči 

c. Trgovci 

Kje so trgovci prodajali svoje blago? 

a. V trgovinah 

b. Na osrednjem trgu 

c. V mestnem parku 



Kako si lahko vstopil v srednjeveški Maribor? 

a. Po dvižnem mostu 

b. Skozi mestna vrata, ki so bila del mestnega obzidja 

c. Ni bilo posebne točke, vstopil si lahko kjerkoli 

Katere pomembnejše stavbe so še bile v mestu? 

a. Zlatarna in draguljarna 

b. Cerkev, upravni dvori nekaterih samostanov in preprosta bolnišnica 

c. Gostilna s prenočiščem 


