
E- naslov: natasha.kragelj@gmail.com 

REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

e) JULIJ CEZAR - manjši naslov pod rimsko republiko 

Na spletni strani https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-

rima/  poišči podatke o Juliju Cezarju.  

Osredotoči se na:  

- rojstvo: 13. julij 100 pr.n.št. (mesec julij so poimenovali po njem) 

- poreklo: izviral iz ugledne patricijske družine 

- naziv konzul, dosmrtni konzul: s pomočjo Pompeja in Krasa je postal konzul / kasneje 

se sam imenuje za edinega, dosmrtnega konzula (senatu to ni všeč) 

- prijateljstvo s Pompejem in Krasom: bogati Kras mu je posojal denar, Pompej je bil 

vojskovodja, skupaj so oblikovali zavezništvo (triumvirat – zveza treh) 

- Galci: premaga jih in zasede njihovo ozemlje (v tem času je bil upravnik province 

Galije), potem se z vojsko poda v Rim in prevzame oblast 

-  kraljica Kleopatra: Cezar se je v njo zaljubil, pomagal ji je prevzeti oblast v Egiptu, 

imela sta sina Cezariona, usmrtiti jo je dal Cezarjev naslednik Avgust 

- odnos s senatom, smrt: atentat v senatu, 15.marec 44 pr.n.št. zaradi 23 vbodnih ran; 

senat se ga je želel znebiti, saj je njegova politična moč postaja vse večja (bali so se, 

da bo zavladal sam in bo konec republike) 

 

NAVODILA ZA DELO V TRETJEM TEDNU OD 30.3. DO 3.4. 2020 

1) Prepiši spodnjo učno snov (o Cezarju). 

Julij Cezar je opravljal številne politične funkcije in se povzpel do naziva 

KONZULA, tudi s podkupovanjem. Pri njegovi karieri sta mu pomagala Pompej 

in Kras, s katerima je kasneje obračunal in sam prevzel oblast – razglasil se je za 

EDINEGA, DOSMRTNEGA KONZULA. S spremembami (reformami) v 

korist plebejcev si je pridobil njihovo naklonjenost (delil jim je zastonj žito, 

vojakom višjo plačo). Senat se je njegove priljubljenosti in moči ustrašil, zato so 

ga senatorji leta 44 pr.n.št. umorili.  

V času vladanja Julija Cezarja je bila republika v krizi. Cezar je začel omejevati 

moč senata in želel spet zavladati sam. Ker so ga umorili, ni nikoli postal cesar, 

kljub temu, da si je to želel.  

 

2)  Odgovori:  - Kakšna osebnost je bil Julij Cezar? Odgovor utemelji z njegovimi  

dejanji. Ti je všeč? 

                      - Kaj še danes spominja na Julija Cezarja? 

3) Napiši nov naslov: 4) RIMSKO CESARSTVO (44 pr. Kr. – 476) 

https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-rima/
https://www.blazkos.com/gaj-julij-cezar-najbolj-poznana-osebnost-anticnega-rima/
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Na spletu poišči: - Kdo je bil prvi rimski cesar? 

                           - Kaj pomenita latinska izraza: PAX ROMANA in    

PANEM ET CIRCENSES. 

                           - Kaj je Circus Maximus, Kolosej. Rimski forum. Opiši.  

 

 

  


