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Ozemlje današnje Slovenije sprva ni bilo povezano z rimsko
državo. V 4. in 3. stoletju pr. n. št. so ozemlje današnje Slovenije
zasedla plemena Keltov*. Na Gorenjskem in na delu Štajerske so
živeli Tavriski, Karni so se naselili na severozahodu, Noričani na
severu, Japodi na Dolenjskem in delno na Notranjskem, Latobiki
na Dolenjskem in Posavju ter Histri v Istri.
Rimljani so svoj imperij obvladovali z mrežo cest in mest. Današnje
slovensko ozemlje je bilo za Rimljane pomembnega strateškega
pomena, saj so preko našega ozemlja vodile glavne poti iz Italije
v Podonavje in naprej na Vzhod. Rimski prodor se je na področju
današnje Slovenije začel po ustanovitvi Akvileje (po letu 181 pr. n.
št.) v času rimske republike. V drugi polovici 2. stoletja so Rimljani
v istrskih vojnah podjarmili številna ljudstva – Histre, Tavriske in
Karne. Nato je Oktavijan (kasnejši cesar Avgust) v letih 35 – 33 pr.
n. št. mejo imperija premaknil vse do Donave. Približno dvajset let
kasneje je mirno priključil še Noriško kraljestvo, zvezo več keltskih
plemen v Vzhodnih Alpah.
Rimski imperij je bil zaradi lažjega nadzora razdeljen na manjše
regije in province*. Rimljani so zasedena oziroma osvojena
področja vključili v svoj imperij in tako se je zgodilo tudi z našim
območjem. Zahodna Slovenija z Istro je bila vključena v 10. regijo
Italije, vzhodni del in Dolenjska sta postala del province Panonije,
alpski prostor in Posavje pa sta bila sredi 1. stoletja vključena v
provinco Norik.
Cesar Avgust je v času svoje vladavine ustanovil vrsto novih
kolonij* in mest. Prva rimska mestna naselbina na našem področju
je bila Emona (danes Ljubljana). V času pred prihodom Rimljanov
je bil sicer pomembnejši Navportus (danes Vrhnika), ki pa nikoli
ni dobil mestnih pravic. Kasneje so mestne pravice pridobili še
Celeia (Celje), Neviodunum (danes Drnovo pri Krškem) in Poetovi ona (danes Ptuj). Zgrajeno je bilo cestno omrežje z glavno smerjo
Akvileja–Emona–Celeia–Poetoviona–Karnuntum (Petronell ob
Donavi), ki je mesta povezovalo.
Ljudje pa so živeli tudi v naseljih, ki statusa mesta niso imela: Egida
(Koper), Kastra (Ajdovščina), Praetorium Latobicorum (Trebnje),
Karnij (Kranj), Navport (Vrhnika), Kolaciona (Stari trg pri Slovenj
Gradcu). Cestni postaji strateškega pomena ob glavni cestni
povezavi med Panonijo in severno Italijo sta bili postojanki Atrans
(Trojane) in Ad Pirum (Hrušica). V Hrušici je najprej stala rimska
poštna postaja, konec 3. stoletja pa so tam zgradili veliko trdnjavo,
s katero so varovali enega od dohodov v Italijo. Območje utrdbe je
danes arheološki park, ki ga upravlja Narodni muzej Slovenije.
Rimljani so s svojim prihodom na današnje slovensko ozemlje

prinesli številne spremembe in novosti. Prebivalstvo, ki je na tem
območju živelo pred njihovim prihodom, se je počasi romaniziralo* – sprejelo rimski način življenja in rimsko kulturo. Naselbine,
v katerih so živeli, je naenkrat zamenjala dobro grajena
rimska arhitektura. Mesta so bila obdana z utrjenimi obzidji,
spremenil pa se je postopoma tudi njihov vsakdan.
Glavna gospodarska panoga Rimljanov je bilo kmetijstvo, ki je
prebivalstvu omogočalo preživetje. Rimljani so uvedli dvoletno
kolobarjenje in plužno poljedelstvo. Glavna poljščina je bila
pšenica. Obdelovalne površine so povečali s krčenjem gozdov,
regulacijo rek in izsuševanjem močvirij. Gojili so drobnico, prašiče
in govedo. Na naše področje so prinesli vinsko trto, pospeševali pa
so tudi oljarstvo in sadjarstvo.
Česar Rimljani na našem področju niso mogli pridelati, so k nam
pripeljali iz drugih predelov imperija – keramiko, različna živila,
omake, vino, začimbe in dišave. Iz naših krajev pa so izvažali
sužnje, usnje, krzno in živino. V rimskem času je torej cvetela
trgovina, o čemer pričajo številne arheološke najdbe. Na ostankih
amfor so našli žige trgovcev iz celega imperija. Podoben nakit,
kot so ga našli pri nas, najdemo tudi drugod po Evropi. Trgovska
mreža v imperiju je bila torej zelo živahna!
Emona
Kolonija Julija Emona je prva rimska kolonija v Sloveniji. Obdana
je bila z obzidjem, ki je bilo 6–8 m visoko in je imelo več vrat. V
pravilnem pravokotnem tlorisu grajeno mesto, z vzporednimi in
pravokotnimi ulicami, ki so tvorile obliko mreže, je imelo kanalizacijski sistem, več javnih kopališč ter vodovod.
Emona je bila predvsem trgovsko in obrtniško mesto; verjetno ni
presegalo 5000 prebivalcev. V mestu so prevladovale stanovanjske
hiše, v katerih je bilo običajno nekaj prostorov opremljenih
s hipokavstom* ter okrašenih s freskami in mozaiki. Osrednji
trg, forum (med današnjo Gregorčičevo in Rimsko cesto), je bil
obdan z upravnimi zgradbami (kurijo* in baziliko*) in svetiščem*,
obkrožali so ga trgovski lokali, obrtne delavnice in gostilne. Zunaj
mestnega obzidja, ob glavnih mestnih vpadnicah, so se razprostirala emonska grobišča.
Celeia
Celeia je bilo rimsko mesto, ki je nastalo v provinci Norik. Mesto
je bilo med prvimi v provinci, ki je dobilo status municipija* s
polnim imenom Municipium Claudium Celeia. Te pravice je v času
svoje vladavine mestu podelil cesar Klavdij. Celeia je bila bogato
provincialno mesto, s pravokotno sekajočimi se ulicami, svetišči,
javnimi kopališči in večnadstropnimi marmornimi palačami. V
času vdora tujih ljudstev je mesto zaradi varnosti dobilo utrjeno
obzidje. Obzidje je mesto dobilo šele v poznem starem veku, ko so

