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VOJNE (93/94) 

1 PREGLED PODROČJA 

 

V SGC obstajajo naslednje vrste predmetnih oznak: 

• mednarodni oboroženi konflikti 

Napoleonske vojne (1800-1815) 

Svetovna vojna (1914-1918) 

Trojanska vojna 

  (legendarna vojna med Grki in Trojanci; letnic ne dodamo) 

Tridesetletna vojna (1618-1648) 

Zalivska vojna (1990-1991) 

 

• lokalne vojne in konflikti 

1. punska vojna (264-241 pr. n. št.) 

Burska vojna (1899-1902) 

Italijansko-etiopska vojna (1935-1936) 

Sjujska vojna (1862-1865) 

Vojna v Afganistanu (2001-….) 

 

• državljanske vojne 

Državljanska vojna (Rim, 49-45 pr. n. št.) 

Španska državljanska vojna (1936-1939) 

Vojna v Siriji (2011-…) 

NI Sirska državljanska vojna (2011-….) 

 

• osvobodilne vojne 

Alžirska vojna (1954-1962) 
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Narodnoosvobodilni boj (1941-1945) 

 

• posamezne vojaške operacije, bitke, obleganja ipd. 

Desant na Drvar (Drvar, Bosna in Hercegovina, 1944) 

NI Operacija Konjičev skok (Drvar, Bosna in Hercegovina, 1944) 

Natovo bombardiranje Jugoslavije (1999) 

NI Operacija Zavezniška sila (1999) 

Napad na Pearl Harbor (Havaji, Združene države Amerike, 1941) 

1. bitka pri Bedriaku (69) 

Bitka pri Salamini (Grčija, 480 pr. n. št.) 

Bitka v Tevtoburškem gozdu (Nemčija, 9) 

Bitka pri Austerlitzu (Slavkov u Brna, Češka, 1805) 

Bitka na Neretvi (Bosna in Hercegovina, 1943) 

Bitka za Normandijo (Normandija, Francija, 1944) 

NI Operacija Overlord (Normandija, Francija, 1944) 

Soška fronta (1915-1917) 

Obleganje Leningrada (Sankt Peterburg, Rusija, 1941-1944) 

 

• vrste vojaških operacij, bitk ipd. 

Vojaške operacije in bitke 

 (predmetna oznaka se uporablja za vse vrste vojaških operacij, posebej pa 

 tudi za kopenske vojaške operacije) 

Pomorske operacije in bitke 

 

• vojaške operacije posameznih držav 

Japonske zračne operacije 

Italijanske topniške operacije 

 

• revolucije, vstaje ipd. 

Francoska revolucija (1789-1799) 

Kmečki upor (Slovenija in Avstrija, 1478) 

Nacistični puč (Avstrija, 1934) 

Spartakov upor (73-71 pr. n. št.) 

Vendejska vstaja (Francija, 1793-1796) 

Opomba 1: Imena vojn ipd. določimo s pomočjo slovenskih referenčnih virov. 

Opomba 2: Normativnim točkam dostopa za vojne dodamo kvalifikator v obliki ([leto]), 

([leto 1]-[leto 2]) ali ([leto]-….), normativnim točkam za lokalne vojne, revolucije, vstaje 
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ipd. pa dodamo kvalifikator v obliki ([Ime države], [leto]) ali ([Ime države], [leto 1]- [leto 

2]). 

Opomba 3: Normativni zapisi za lokalne, državljanske in osvobodilne vojne, revolucije, 

vstaje ipd. vsebujejo povezave na širše izraze vrste [Ime (starodavne) države] -- [štev.] 

stoletje. 

Korintska vojna (Grčija, 395-386 pr. n. št.) 

ŠI Grčija -- 4. stoletje pr. n. št. 

 

Referenci: FAST: Headings for events (str. [103]-109) / RAMEAU (7e éd): Guerres (str. 195-201) 
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