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Kakšno je bilo življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi 

1. V učbeniku (str. 70–71) preberi poglavje Zakaj je bilo današnje slovensko ozemlje 

pomembno za Rimljane. 

a) Rimski prodor na ozemlje današnje Slovenije se je začel po ustanovitvi Akvileje 

(Oglej) v 2. st. pr. Kr. 

S pomočjo zgo. atlasa (Naši kraji pod Rimljani med 1. in 3. st., str. 19) poišči v kateri 

državi se danes nahaja mesto Oglej in svojo ugotovitev zapiši. V Italiji. 

 

b) Vzhodnoalpski prostor je imel za Rimljane dva pomena.  

V predviden okvirček zapiši kakšen pomen so imeli naši kraji za Rimljane.  

Gospodarski pomen Vojaški pomen 

Izkoriščali surovine (železo). 

 

 

 

Varovanje meja Italije in možnost 

prodora proti vzhodu. 

 

c) Konec 1. st. pr. Kr., v času cesarja Oktavijana, je bilo slovensko ozemlje že vključeno 

v rimski imperij. 

Kakšne posledice so ob prihodu Rimljanov občutili dotedanji prebivalci – staroselci. 

Rimljani so veliko ljudi odpeljali v suženjstvo, moške pa so pogosto vključevali v 

vojsko. Njihovo zemljo so razdelili veteranom. Staroselci so postali najemniki brez 

državljanskih pravic. 

 

d) Rimljani so zasedena območja razdelili na različne enote: 

Kateri deli današnjega slovenskega ozemlja so spadali k posamezni provinci (U: str. 

71 in zgo. atlas: Naši kraji pod Rimljani med 1. in 3. st., str. 19). 

 Regija X: zahodni del Slovenije (do Trojan) in Istra, 

 Panonija: severovzhodni del Slovenije in Dolenska, 

 Norik: slovenski del Koroške in Štajerska (od Trojan). 
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e) Ko je rimska vojska odšla, so na današnje slovensko ozemlje prišli naseljenci iz Italije, 

ki so nekdanja vojaška taborišča preuredili v mesta. Skozi najpomembnejše rimske 

naselbine so potekale pomembne trgovske in vojaške poti. 

V tabeli so zapisana današnja imena krajev, ti pa jih poimenuje z latinskimi (U: str. 

71) in jih vriši v prazno karto Slovenije (zgo. atlas: Naši kraji pod Rimljani med 1. in 

3. st., str. 19) 

Današnje ime kraja Latinsko ime kraja 

Ljubljana Emona 

Celje Celeia 

Ptuj Poetoviona 

Trojane Atrans 

Vrhnika Nauport 

Logatec Longatik 

Drnovo pri Krškem Neovidun 
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f) Dopolni besedilo (U: str. 71). 

Da bi Italijani v 3. st. zaščitili vzhodnoalpski prostor pred Germani so zgradili obsežen 

sistem utrdb. Imenujemo ga kraški zaporni zid, ki je potekal od Julijskih Alp do Reke. 

Rimska oblast je začela v 4. in 5. st. slabeti zaradi vpadov Hunov in germanskih 

plemen. 

 

2. V učbeniku (str. 71) preberi poglavje Kako živahen je bil gospodarski razvoj. 

a) Rimljani so z izgradnjo številnih cest trgovino še pospešili. Pri tem današnje 

slovensko ozemlje ni bilo izjema. 

V tabelo zapiši katere izdelke so na področju vzhodnih Alp Rimljani uvažali in katere 

izvažali. 

Uvoz Izvoz 

Olje, žito, vino, začimbe, nakit, dišavnice. 

 

 

 

 

Železo, kože, živino, med, les, usnje, 

sužnje. 

 

b) Opiši kako so Rimljani na vzhodnoalpskem prostoru vplivali na razvoj kmetijstva in 

obrti? 

 Kmetijstvo: uvedli dvoletno kolobarjenje, ralo nadomestili s plugom, prst 

pridobivali s krčenjem gozdov in izsuševanjem močvirij, izdelke so izvažali. 

 Obrt: razvile nove obrti (lončarstvo, kamnoseštvo), kopali železovo rudo. 

 

3. V učbeniku (str. 72) preberi poglavje Kaj nas še danes spominja na rimski imperij. 

a) Katere stvari nas v Sloveniji še danes spominjajo na Rimljane? 

Rimska imena, zdravilišča, rimski ostanki (obzidja, mestni predeli), krščanstvo, mitreji 

(mitraizem), ostanki kraškega zapornega zidu, vodni stolp na Svetem Pavlu nad 

Vrtovinom. 


