RIMSKA DRŽAVA OD REPUBLIKE DO CESARSTVA – rešitve
SDZ
Rimska država kot republika: od 509 pr. kr. do 27 pr. Kr.
2.

LJUDSKI TRIBUN: poslanec plebejcev
(ljudstva), ki je zastopal njihove interese v
senatu.

SENATORJI: člani senata; starejši možje iz
najuglednejših rimskih družin, ki so pred tem
opravljali javne službe.

SESTAVLJAJO
SENAT: zbor uglednih in premožnih moških, ki je imel velik vpliv na dogajanje v državi in na
odnose z drugimi državami.

SVETUJE
URADNIKI:
so upravljali republiko in predlagali zakone.

KONZULA:
sta bila najpomembnejša uradnika v državi,
voljena za eno leto. Vodila sta državo oziroma
rimsko vlado in izmenično poveljevala vojski.

IZBIRA
LJUDSTVO
je volilo zakone in uradnike.
Pravice do volitev niso imele ženske, tujci in sužnji.

3.

PATRICIJI

revni
prebivalci

člani senata

PLEBEJCI

bogati
trgovci

volilna
pravica

pravica veta v
senatu

Julij Cezar
4.
a)

vojaški poveljnik

imperator

dosmrtni konzul

diktator

b)
Z razdeljevanjem žita, javnimi gradnjami, delitvijo zemlje odsluženim vojakom,
povišanjem plačila vojakom.
c)
Moč senata se je zmanjšala. Julij Cezar je s svojimi ukrepi ogrozil republikansko
ureditev, zato so senatorji organizirali zaroto proti njemu.
Rimska država kot cesarstvo: od 27 pr. Kr. do 476
5.
a)
Omejil je moč senata, tako da je imel vso moč v svojih rokah. Nadzoroval je
vojsko, ki je bila njegova opora.
b)
Avtor ni naklonjen Oktavijanu, kar lahko razberemo iz nekaterih izrazov, ki jih
uporablja pri opisu Oktavijanovih del, npr. »grabiti v svoje roke pravice senata«.

6.

uradnike

vojaške poveljnike

IMENUJE

IMENUJE
CESAR

PREDLAGA

zakone

PREDLAGA

člane senata

▪ Ugotovimo, da je v času republike uradnike izbiralo ljudstvo, najmočnejši pa je bil senat.
V času cesarstva pa je imel največjo moč cesar, ki je izbral uradnike in hkrati predlagal
zakone.

7.
a) Svetonij cesarja Kaligulo predstavi zelo negativno.
b) Plinij mlajši cesarja Trajana predstavi zelo pozitivno.
c) Cesar Kaligula je vladal le 4 leta, cesar Trajan pa 19 let. Cesar Kaligula je bil zaradi
slabega vladanja tako nepriljubljen, da je bil nanj izveden atentat. Po zapisu Plinija
mlajšega je bil cesar Trajan priljubljen.

