
Dragi učenci, pošiljam vam zaposlitev za zgodovino za naslednji teden. V 

učbeniku str. 66 – 69 si preberi snov o Juliju Cezarju ter cesarju Avgustu ter 

vzrokih za propad rimskega imperija, si prepiši ali prilepi zapiske v zvezek.  

 

JULIJ CEZAR (100 – 44 pr. n. št.) 

Bil je pomemben vojaški poveljnik, ki je sredi 1. stoletja prevzel oblast v Rimu. V 

vojnah je premagal in si pokoril Galijo (današnja Francija) in si pridobil ugled ter 

postal vse bolj priljubljen. Senat mu je ukazal naj se iz Galije vrne nazaj v Rim, 

Cezar je ukaz zavrnil. Ko se je vračal v Rim, je prečkal reko Rubikon ter izrekel 

znameniti rek »Kocka je padla«, ki še danes pomeni sprejetje neke pomembne 

odločitve. Začela se je državljanska vojna med Cezarjem in Pompejem, po treh 

letih zmaga Cezar in postane dosmrtni diktator. Bil je tudi vrhovni svečenik in 

poveljnik vse vojske. Izvedel je številne reforme: 

- Razdeljevanje žita revnim prebivalcem 

- Razširi senat 

- Odsluženi vojaki dobijo zemljo v provincah 

- Vojakom zviša plače 

- Uvede novi – julijanski koledar 

Senat se počuti ogroženo zaradi Cezarjeve moči, zato organizirajo zaroto in 

Cezarja ubijejo.  

GAJ OKTAVIJAN – CESAR AVGUST (63 pr. n. št – 14 n. št. ) 

Po njegovi smrti izbruhne boj za oblast v katerem zmaga Cezarjev nečak in 

posinovljenec GAJ OKTAVJAN, ki si nadane vzdevek AVGUST. Rimski imperij 

postane cesarstvo.  

Avgust se opira na vojsko in zvesto uradništvo. V času njegove vladavine se je v 

Rimu na veliko gradilo, zlasti se je obnavljal rimski forum. V 1. in 2. stoletju n.št. 

v Rimskem cesarstvu vlada obdobje miru – PAX ROMANA, rimske zakladnice so 

bile polne zlata in srebra iz novo osvojenih ozemelj, dovolj hrane in številčna 

vojska. Avgustu pa sledijo številni dobri in slabi cesarji. Iz učbenika str. 67 ali 

drugih virov si izpiši nekaj njihovih imen. 

Naloga: na spletu poišči še kakšne podatke o Cezarju in Avgust. Lahko mi 

kakšno zanimivost pošlješ po mailu.  

 



 

 

KRIZA RIMSKEGA IMPERIJA ( konec 2.-5. stol.) 

 

Od konca 2. stoletja je rimski imperij začel počasi drveti v vsesplošno krizo. 

Vzroki: 

- Nekateri cesarji so bili nesposobni in neprimerni za vladanje 

- Vdiranje sovražnih barbarskih plemen na območje rimskega imperija 

- Rimska vojska postaja vedno bolj neučinkovita, saj sprejema številne 

tujce 

- Pomanjkanje finančnih sredstev, saj številnim sosednjim ljudstvom 

plačujejo za mir 

- Slabe letine, kuga, lakota 

- Propad trgovine in obrti 

- Preganjanje kristjanov 

Nekateri cesarji so poskušali rešiti krizo v cesarstvu. Za nekaj časa jim je uspelo, 

vendar je leta 476 zahodni del rimskega imperija vseeno propadel.  

Poskusi reform: 

- Cesar Dioklecijan (245 – 312) (imel je svojo palačo v Splitu) je povečal 

vojsko in utrdil meje rimskega imperija, izboljšal gospodarski položaj ter 

upočasnil propad imperija. Cesarstvo je razdelil na VZHODNI (grško 

govoreči) DEL in ZAHODNI (latinsko govoreči) DEL, v vsakem je vladal 

drug cesar, meja pa je potekala po črti Beograd – Boka Kotorska – S 

Afrika (glej zemljevid širjenja cesarstva v zvezku).  

- Cesar Konstantin Veliki (272 – 337) je za kratek čas ponovno združil 

imperij. Prestolnico je iz Rima preselil v današnji Istanbul in jo 

poimenoval Konstantinopel. Središče bogastva in moči se je iz zahodnega 

dela prestavilo v vzhodni del imperija.  

Reforme niso mogle rešiti propadanje rimskega cesarstva, nadaljevalo se je 

pospešeno propadanje zahodnega dela. Od leta 395 je bil dokončno razdeljen 

na VZHODNI in ZAHODNI DEL. Dokončen propad so povzročila preseljevanje 

Hunov in Germanov, ki so povzročila propad zahodnega dela imperija leta 476.  



Naloga: Kako bi ti kot rimski cesar poskušal reševati krizo rimskega imperija. 

Nalogo mi do 20.3 pošljite na moj mail (petra.cebular@gmail.com), naloge prek 

spleta bodo upoštevane pri oceni.  
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