
Razvoj prometa na Slovenskem 

 

Antika 

1) Že od nekdaj je bilo to ozemlje zanimivo zaradi svojega geografskega položaja. 

2) V železni dobi je naše ozemlje prečkala tako imenovana Jantarska pot. Bila je 

trgovska pot, po kateri so grški in etruščanski trgovci tovorili jantar in kositer iz 

severne Evrope do Sredozemlja. 

3) Prve ceste zgradijo Rimljani, ko zasedejo naše ozemlje (27. pr. n. št. – 476 n. št.). 

Vzorniki pri gradnji so jim bili Etruščani in Latini.  

 

Tabula Peutingeriana – zemljevid iz 13. stoletja (kopija prvega rimskega zemljevida cest) 

 

4) Rimljani so gradili ceste, kolikor je le bilo mogoče naravnost. Gradili so tudi prek 

močvirij in visokih prelazov ter prek voda. Ponekod so ceste vsekali v živo skalo. 

Ceste so gradili legionarji. Rimske ceste so bile približno 1 m debele, nekatere so bile 

močno utrjene. Ceste so bile tlakovane s tlakovci, da so rimski vozovi hitreje potovali. 

To je pomenilo dobro povezavo z rimskimi provincami.  

 

5) Glavna cesta skozi Slovenijo, ki je vodila iz Ogleja, je bila: Aquileia – 

Emona – Celeia – Poetovio - Sirmium.  

6) Ob državnih cestah so Rimljani postavljali miljnike z informacijami o 

oddaljenosti  posameznih odsekov ceste in o tem, kdo je zadolžen za njihovo 

vzdrževanje. Poleg glavnih cest (na našem ozemlju 6) so gradili tudi manjše, 

vaške poti.  



7) Obcestne postaje so imele pošto in gostilno s hlevi za konje, večje pa tudi 

kopališče in skladišča. Ena od druge je bila oddaljena dan potovanja. 

8) Rimske ceste so prek današnjega slovenskega ozemlja povezovale Italijo s 

Panonsko nižino in z vzhodnimi Alpami (Avstrijo) ter z Istro in Balkanom.  

9) Rimske ceste so bile predvsem vojaški objekti, pomembne pa so bile tudi za 

trgovino. 

10) Če primerjamo trase pomembnejših rimskih cest z danes najpomembnejšimi 

prometnimi smermi, vidimo, da se v veliki meri ujemajo. To po svoje dokazuje, kako 

spretni in premišljeni graditelji so bili Rimljani. 

 

Odgovori: 

1) Na zgornjem zemljevidu poišči cesto Aquileia – Emona – Celeia – Poetovio.  

2) Katere prometne objekte so še gradili Rimljani? 

3) Poznaš pregovor oziroma rek, ki poudarja pomen cest in s tem veličino Rimskega 

imperija? 


