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SIMPOZIJ OB PETSTOLETNICI »SLOVENSKEGA« KMEČKEGA UPORA LETA 1515 

Posavski muzej Brežice, 9. in 10. november 2015 

 

 

ponedeljek, 9. november 2015 

 

 

9.00—9.15 pozdravi organizatorjev simpozija 

 

9.15—9.45 Sašo Jerše (Univerza v Ljubljani): Delaj in moli! Kmet v posvečenem redu  

  sveta in onkraj njega – Uvodna razmišljanja o stanu kmetov v času   

  predmoderne in predmodernem uporništvu 

 

I. »Slovenski« kmečki upor 1515 – upor, predmoderni konteksti in recepcije. Prvi del. 

moderatorka: Dragica Čeč (Univerza na Primorskem) 

 

9.45—10.15 Boris Hajdinjak (Prva gimnazija Maribor): »Kmetje nimajo niti vzroka niti  

  pravice do upora«. Kmečki upor 1515 in Posavje  

10.15—10.45 Mojca Horvat (Pokrajinski arhiv Maribor): Dve perspektivi kmečkega uporništva 

– Pritožbe kmetov iz Slovenskih Konjic ter štajerskih deželnih stanov deželnemu 

knezu in cesarju Maksimilijanu I. leta 1515 

10.45—11.15 Vanja Kočevar (ZRC SAZU): »Slovenski« kmečki upor in »prvi dunajski 

 kongres« leta 1515 

11.15—11.30 diskusija 

11.30—12.00 odmor 

 

12.00—12.30 Matevž Košir (Arhiv RS): Freisinški škof Filip med cesarsko in deželno   

 politiko, beneško vojno in kmečkim uporom 



 

 

12.30—13.00 Lidija Slana: Jurij Egkh in kmečki upor 1515 

13.00—13.30 diskusija 

13.30—14.30 kosilo 

 

II. »Slovenski« kmečki upor 1515 – upor, predmoderni konteksti in recepcije. Drugi del. 

moderator: Matevž Košir (Arhiv Republike Slovenije) 

 

14.30—15.00 Aleksander Panjek (Univerza na Primorskem): Vprašanje povezanosti med 

»krvavim pustom« v Furlaniji 1511 in slovenskim kmečkim uporom 1515 

15.00—15.30 Neva Makuc (ZRC SAZU): Upor v Furlaniji 1511 v luči sočasne historiografije 

15.30—16.00 Andrej Hozjan (Univerza v Mariboru): Panonsko-vzhodnoalpski prostor v  

  ognjih kmečkih uporov – Dózsin upor 1514 na Ogrskem in »slovenski« kmečki  

  upor 1515 

16.00—16.30 diskusija z odmorom 

 

III. »Prevodi« predmodernega kmečkega uporništva. Moderne in sodobne predstave in 

 predstavitve. Prvi del. 

 16.30—17.00 Milena Mileva Blažić (Univerza v Ljubljani): Motiv kmečkih uporov v   

  »Pravljici o maku« Cirila Kosmača 

17.00—17.30 Damjana Fortunat Černilogar (Tolminski muzej): Puntarsko leto v Tolminu ob 

                           300. obletnici velikega tolminskega punta 

17.30—18.00: Vesna Jerbič Perko (Pokrajinski muzej Kočevje): 500 let kočevskega  

                            puntarstva 2015 

18.00—18.30: Damir Žerič (Pokrajinski muzej Celje): »Kri bo tekla za svobodo zlato« 

                         Razstava Pokrajinskega muzeja Celje ob 500-letnici Slovenskega kmečkega upora 

18.30—19.00: Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice): Le vkup 1515—2015:  

                          medinstitucionalni projekt 

19.00—19.30: Vlasta Dejak (Posavski muzej Brežice): Zgodovinska zbirka kmečki upori in  

                           reformacija 

 

19.30  večerja 

 

 

 



 

 

torek, 10. november 2015 

 

IV. »Slovenski« kmečki upor 1515 – upor, predmoderni konteksti in recepcije. Tretji del. 

moderatorka: Neva Makuc (ZRC SAZU) 

 

9.00—9.30 Igor Grdina (ZRC SAZU): Trk imaginarijev na primeru kmečkih uporov 

9.30—10.00 Dragica Čeč (Univerza na Primorskem): Značilnosti upiranja v času zgodnjega  

  novega veka 

10.00—10.30 Jonatan Vinkler (Univerza na Primorskem): »Kateri ie tei gosposčini zubper, ta  

  isti ie tei Božy naredbi inu ordningi zuper« – Trubarjevi pogledi na posvetno  

  oblast v teoriji in praksi 

10.00—10.30 diskusija 

10.30—11.00 odmor 

 

V. »Slovenski« kmečki upor 1515 – upor, predmoderni konteksti in recepcije. Četrti del. 

 

11.00—11.30 Ines Vodopivec (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije): Upodobitve kmetov v  

 tiskanem knjižnem gradivu 16. stoletja – Poskus ovrednotenja pomena na   

 primerih iz slovenskih knjižnic 

11.30—12.00 Polona Vidmar (Univerza v Mariboru): Zmaga Sigmunda Dietrichsteina v  

  dvorcu Jelšigrad  

12.00—12.30 Jože Hudales (Univerza v Ljubljani): Sledovi upora v ljudskih izročilih o   

 gradovih 

12.30—13.00 diskusija 

13.00—14.00 kosilo 

 

III. »Prevodi« predmodernega kmečkega uporništva. Moderne in sodobne predstave in 

 predstavitve. Drugi del. 

moderator: Marko Štuhec (Univerza v Ljubljani) 

 

14.00—14.30 Bojan Godeša (Inštitut za novejšo zgodovino): Kmečki punti in partizansko 

gibanje 

14.30—15.00 Vera Kržišnik-Bukić (Inštitut za narodnostna vprašanja): Kmečko uporništvo – 

Usoda kmetstva v različnih obdobjih in Cazinska buna 1950 



 

 

15.00—15.30 diskusija 

15.30—16.00 odmor 

 

16.00—16.30 Lev Centrih: Veliki kmečki upor 1515 v zgodovini modernih protisistemskih 

gibanj 

16.30—17.00 Jernej Kosi (Univerza v Ljubljani): Položaj, vloga in pomen kmečkih uporov v 

slovenskih učbenikih za zgodovino 

17.00—17.30 Primož Krašovec (Univerza v Ljubljani): Tehnike upora in oblasti – Spremembe v 

značaju oblasti, načinih upora in uporniški subjektivaciji 

17.30—18.00 sklepna diskusija 

18.00  aperitiv 
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