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KATALOG ZNANJA 
 
 
1.   IME PREDMETA: VOJAŠKA ZGODOVINA  [VZG] 
 
 
2.    SPLOŠNI CILJI 
 
 
Splošni cilj predmeta je: 

- analizirati teorijo sistemov pridobivanja informacij s področja vojaške zgodovine; 
- razvijati strategijo stroke; 
- komunicirati s potencialnimi upravitelji in z uporabniki vojaške zgodovine; 
- spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne 

literature; 
- uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov. 

 
 
3.   PREDMETNO─SPECIFIČNE  KOMPETENCE 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence: 

- kritično razmišljajo o vojaških dogodkih v 20. stoletju na Slovenskem in jih 
primerjajo med seboj; 

- analizirajo strategije vojaškega delovanja v različnih zgodovinskih obdobjih; 
- analizirajo taktiko vojaškega delovanja v različnih zgodovinskih obdobjih na 

Slovenskem; 
- analizirajo različna načela vojaške organiziranosti, ki so bila v posameznih 

zgodovinskih obdobjih povezana s širšim družbenim ustrojem; 
- se zavedajo pomembnosti kritičnega vrednotenja virov in literature s področja 

vojaške zgodovine. 
 
 
4.    OPERATIVNI CILJI 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

- spozna pojma vojaška in vojna 
zgodovina ter širino področja, ki 
ga preučujeta 

 

Študent: 
 analizira pojma vojaška in vojna 

zgodovina 

Študent: 
  -   seznani se z antičnimi vojaškimi 
organizacijami 
 seznani se s spremembami v 

vojskovanju v antiki 

Študent: 
 razčleni razvoj vojaških organizacij 

evropskega in sredozemskega prostora v 
antičnem obdobju 
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 opredeli značilnosti in strateški pomen 
slovenskega ozemlja v antiki 

 pozna potek bitke pri Frigidu 

Študent: 
 seznani se s preseljevanjem ljudstev 

v evropskem prostoru ob zatonu 
antike 

 seznani se z zahodnoevropskim 
fevdalnim vojaškim sistemom 

 seznani se s fevdalnim vojaškim 
sistemom v deželah na Slovenskem 

Študent: 
 opredeli posledice preseljevanja ljudstev 

v Evropi za vojaško zgodovino 
 primerja vojskovanje aziatskih ljudstev, 

ki so v zgodnjem srednjem veku v 
Evropo vdirala z Vzhoda, z 
vojskovanjem drugih ljudstev v Evropi 

 pozna zgodnje srednjeveške kneževine 
na slovenskih tleh 

 pozna nastanek dežel na Slovenskem 

Študent: 
 seznani se z načinom vojskovanja v 

15. in 16. stoletju 
 

Študent: 
 primerja viteške vojske z najemniškimi 
 analizira načine razporejanja vojske na 

bojišču 
 analizira vojaško in politično vlogo 

celjske plemiške rodbine v 15. stoletju 
Študent: 
 seznani se s turško vojaško 

organizacijo in z načinom 
bojevanja turške vojske v času 
prodiranja na Balkan 

 spozna vojaški sistem, ki je v 
slovenskih deželah nastal kot 
rezultat protiturške obrambe 

Študent: 
 opredeli strategijo turškega osvajanja 

dežel na Balkanu 
 pozna strategijo protiturške obrambe v 

deželah na Slovenskem 
 določi propagandne strategije, ki so 

spremljale vojaško obrambo pred 
turškimi vpadi 

Študent: 
 spozna značilnosti organiziranja 

vojaštva in vojskovanja v 18. in 19. 
stoletju 

Študent: 
 določi nove načine organiziranja in 

discipliniranja množičnih armad v 
Evropi 

 analizira glavne elemente vojaškega 
uspeha Napoleonove armade 

 opredeli geostrateški pomen Ilirskih 
provinc 

Študent: 
- spozna vojskovanje v prvi 

svetovni vojni 
- seznani se z dogajanjem na soški 

fronti 
 

Študent: 
- analizira značilnosti vojskovanja v 

prvi svetovni vojni  
- opredeli vpliv razvoja orožja in 

vojaške opreme na vojskovanje v prvi 
svetovni vojni 

- opredeli geografske značilnosti 
soškega bojišča in njihove posledice 
za vojskovanje 

- analizira razloge za preboj soške 
fronte v 12. ofenzivi 
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- analizira proces nastajanja meja na 
Slovenskem v okviru Kraljevine SHS 
ter vojaške dogodke in osebnosti, 
povezane s tem 

 
Študent: 

- spozna značilnosti vojskovanja v 
drugi svetovni vojni 

- spozna vojaško dogajanje v času 
druge svetovne vojne na 
Slovenskem 

 

Študent: 
- opredeli nastanek in značilnosti 

totalitarnih režimov v Evropi v času 
med obema vojnama 

- analizira strategijo bliskovite vojne 
- opredeli vpliv razvoja orožja in 

vojaške opreme na vojskovanje v 
drugi svetovni vojni 

- analizira značilnosti okupacijskih 
režimov 

- primerja delovanje odporniških gibanj 
v Evropi 

- primerja vlogo propagande v prvi in 
drugi svetovni vojni 

- določi principe delovanja slovenske 
partizanske vojske in njeno vojaško 
taktiko 

- opredeli vojaške formacije 
meščanskega tabora v času druge 
svetovne vojne na Slovenskem ter 
njihovo vojaško taktiko 

 
Študent: 

- spozna potek vojne za Slovenijo 
po osamosvojitvi 

- spozna potek vojne v Jugoslaviji 
1991-1995 

 

Študent: 
- opredeli položaj slovenskih vojakov in 

starešin v JLA 
- opredeli razloge za nastanek 

Teritorialne obrambe SRS 
- analizira razloge za osamosvojitev 

Slovenije 
- opredeli potek slovenskega 

osamosvajanja 
- primerja desetdnevno vojno v 

Sloveniji z vojno na Hrvaškem in v 
Bosni in Hercegovini 

 
Študent: 

- seznani se z mednarodnimi 
vojaškimi operacijami 

 
 

Študent: 
- opredeli pomen mednarodnih vojaških 

operacij in njihove cilje 
- analizira sodelovanje slovenske 

vojske v mednarodnih vojaških 
operacijah 
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5.    OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: 

• število kontaktnih ur: 60 ur (36 ur predavanj, 24 ur vaj ) 
• število ur samostojnega dela: 90 ur (40 ur študij literature, 20 ur vaje, 30 ur projektna 

naloga) 
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter pisni izpit. 
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