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ČASOVNE OZNAKE 

Časovne oznake označujejo časovno enoto ali obdobje, ki ga obravnava ali zajema delo. 

1 OBLIKE ČASOVNIH OZNAK 

Ločimo dve vrsti časovnih oznak: 

• časovne oznake, za katere ne oblikujemo normativnih zapisov 

• časovne oznake, za katere oblikujemo normativne zapise 

Časovne oznake določimo na osnovi gregorijanskega koledarja. Pri letnicah pred našim 

štetjem dodamo pojasnilo pr. n. št. 

1.1 Časovne oznake, za katere ne oblikujemo normativnih zapisov 

Časovne oznake, ki označujejo časovni vidik obravnavane teme, pri predmetnem 

označevanju določamo sproti v polju 608 – Časovna predmetna oznaka. V SGC zanje ne 

oblikujemo normativnih zapisov. 

Oblikovno ločimo naslednje vrste časovnih oznak: 

• eno samo leto, mesec ali dan 

586 pr. n. št. 

1933 

79 (februar) 

2001 (11. september) 

 

• začetno leto (končno leto zaznamujemo s štirimi pikami) 

1945-…. 

 

• končno leto (obdobje brez začetnega leta zapišemo v obliki Do [končno leto]) 

  



Splošno SGC 
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Do 1500 pr. n. št 

Do 332 pr. n. št. 

Do 1066 

Do 1500 

 

Opomba: Za končno leto navadno izberemo prelomno leto v zgodovini določene 

(starodavne) države, celine ipd. S tem je obdobje, ki ga delo obravnava, zajeto od 

najstarejših časov do okvirno prelomnega leta. 

• obdobje v obliki [leto 1]-[leto 2] 

Če obe letnici označujeta neko obdobje pred našim štetjem, dodamo pojasnilo 

pr. n. št. samo za končnim letom. 

404-362 pr. n. št. 

30 pr. n. št.-476 

1237-1480 

 

Na enak način oblikujemo tudi časovne oznake za stoletja ali tisočletja. Časovne 

oznake za stoletja po našem štetju določimo v obliki 1-99 (1. stoletje), 100-199 (2. 

stoletje), 1900-1999 (20. stoletje) itd., časovne oznake za stoletja pred našim štetjem 

pa v obliki 99-1 pr. n. št. (1. stoletje pr. n. št.), 199-100 pr. n. št. (2. stoletje pr. n. 

št.), 999-900 pr. n. št. (10. stoletje pr. n. št.) itd. Časovne oznake za tisočletja pred 

našim štetjem določimo v obliki 999-1 pr. n. št. (1. tisočletje pr. n. št.), 1000-1999 

pr. n. št. (2. tisočletje pr. n. št.) itd. Časovnih oznak za tisočletja po našem štetju ne 

oblikujemo. 

2999-2000 pr. n. št. 

  (3. tisočletje pr. n. št.) 

799-700 pr. n. št. 

  (8. stoletje pr. n. št.) 

500-599 

  (6. stoletje) 

 

Opomba 1: Časovnih oznak v obliki [leto 1]-[leto 2] ne oblikujemo za obdobja 

zemeljske zgodovine, prazgodovinske dobe in obdobja človeške zgodovine, kot so 

stari vek, srednji vek, renesansa ipd. Namesto časovne oznake dodelimo v polje 606 

– Tematska predmetna oznaka predmetno oznako v obliki besede ali besedne zveze 

za obdobje zemeljske zgodovine, prazgodovinsko dobo ali obdobje človeške 

zgodovine, npr. Pleistocen; Neolitik; Srednji vek; Renesansa. 

1.2 Časovne oznake, za katere oblikujemo normativne zapise 

V SGC oblikujemo normativne zapise le za časovne oznake, ki se uporabljajo pri 

predmetnem označevanju splošnih del o določenem obdobju človeške zgodovine v polju 

606 – Tematska predmetna oznaka. Tovrstne časovne oznake se oblikovno razlikujejo od 

časovnik oznak, obravnavanih v prejšnji točki. 



SGC Splošno  
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Oblikovno ločimo naslednje vrste časovnih oznak: 

• posamezno leto 

1492 (leto) 

 

• posamezno desetletje 

1960 (desetletje) 

  (šestdeseta leta) 

 

• stoletje 

5. stoletje pr. n. št. 

16. stoletje 

 

• tisočletje 

4. tisočletje pr. n. št. 

 

• predmetne oznake v obliki besedne zveze za obdobja človeške zgodovine, kot so: 

Paleolitik 

Stari vek 

Barok 

 

Reference: FAST: Chronological headings (str. [99]-102) / RAMEAU (7e éd): Subdivisions d'emploi 

général (chronologiques) (str. 49-50) 
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