
1 
 

Zakaj je propadel rimski imperij 

1. V učbeniku (str. 68) preberi poglavje Rimski imperij se je znašel v veliki krizi. 

a)  Zapiši glavne značilnosti obdobja rimskega miru (pax romana). 

Pax romana (1. in 2. st. po Kr.): 

 polne zakladnice, 

 dovolj hrane, 

 močna država. 

 

b) Po obdobju miru in napredka je sledila vsesplošna kriza. Zapiši kateri vzroki so 

rimsko cesarstvo privedli do vsesplošne krize. 

 

 

c) Rimsko cesarstvo se je v času vsesplošne krize soočalo s političnimi, vojaškimi, 

gospodarskimi in družbenimi problemi.  

S pomočjo tabele (U: str. 68) naštej s kakšnimi težavami se je soočalo. 

Politični problemi Vojaški problemi 
Gospodarski 

problemi 
Družbeni problemi 

-šibka oblast, 

-nesposobni vladarji, 

-boji za oblast, 

-vpletanje vojske v 

politiko, 

-razdelitev imperija, 

-selitev središča v 

Konstantinopel. 

-vdori barbarskih 

plemen: Hunov, 

Germanov, 

-pomanjkanje denarja 

za utrjevanje meja, 

-vključevanje tujcev 

v vojsko in upad 

discipline. 

-inflacija, 

-propadanje denarne 

menjave, prevlada 

naturalnega 

gospodarstva, 

-propad trgovine in 

obrti, 

-slabe letine, 

-upad števila 

prebivalcev, 

-razslojevanje, 

-beg ljudi iz mest, 

-podkupljivost 

državnih uradnikov, 

-duhovna kriza – 

nove vere, 

Po Marku Avreliju (3. st. po Kr.): 

 vsesplošna kriza, 

 vdor ljudstev, 

 neuspešna vojska, 

 menjavanje vojaških cesarjev. 
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-pomanjkanje 

delovne sile 

(podeželje), 

-dvig davkov. 

preganjanje 

kristjanov. 

 

 

2. V učbeniku (str. 69) preberi poglavje Poskusi reform so propadli. 

a) Konec 3. st. po Kr. je postal rimski cesar Dioklecijan, ki je izvedel številne reforme in 

upočasnil propad rimskega cesarstva. 

 

Reforme cesarja Dioklecijana: 

 podvojil število vojakov, 

 utrdil meje imperija, 

 rimsko cesarstvo razdelil na vzhodni del (grško govoreč) in 

zahodni del (latinsko govoreč), 

 vsak del je vodil en cesar s pomočnikom. 

 

b) Meja med zahodnim in vhodnim delom rimskega cesarstva je potekala na črti Beograd 

– Boka Kotorska – Velika Sirta.  

S pomočjo zgo. atlasa (Širjenje rimske države, str. 17) in google zemljevida (poiščeš 

zgoraj neveden kraje), na nemi karti, nariši mejo med zahodnim in vzhodnim delom 

rimskega cesarstva ter označi njuni središči. 
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c) V 4. st. po Kr. je reforme za preoblikovanje države izvedel tudi cesar Konstantin 

Veliki. 

 

Reforme cesarja Konstantina Velikega: 

 prestolnico cesarstva preselil v Bizanc, katerega je poimenoval 

v Konstantinopel (današnji Istanbul), 

 krepil vzhodni del cesarstva. 

 

d) Tudi reforme uspešnih cesarjev rimske države niso morale več rešiti. Leta 395 po Kr. 

je bil imperij dokončno razdeljen na dva dela: 

 Zahodnorimsko cesarstvo, 

 Vzhodnorimsko (Bizantinsko) cesarstvo. 

Zaradi preseljevanja Hunov in Germanov je leta 476 propadlo Zahodnorimsko 

cesarstvo. 

 


