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DNEVNI RED  

• Uvod 

• Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

• Navodila o pisanju znanstvenih in strokovnih del 

• Priporočila 

• Pisanje strokovnih člankov 

 

• Opozorilo: Bodite pozorni na spremembe obeh dokumentov 



UVOD 

• VS, 1. letnik, 1. semester: raziskovalna metodologija 

• ECTS 6 KT = 180 ur dela, predavanja + vaje = 75 ur 

 

• MAG, 1. letnik, 1. semester: raziskovanje v organizacijskih vedah (6KT, 

180ur/60ur), metode kvantitativne analize (6KT, 180ur/60ur) 

• MAG, 2. letnik, 1. semester: magistrski raziskovalni seminar (8KT, 240ur/45ur) 

 

Izbira metode raziskovanja:  

• Kvantitativne metode: anketa, statistika (t-test, χ2-test, regresija, faktorska 

analiza), operacijske raziskave, linearno programiranje 

• Kvalitativne metode: intervju, opazovanje, fokusne skupine, Delphi 

• Primerjalne metode: triangulacija, mešane metode  



STRUKTURA RAZISKOVALNEGA PROCESA  

• Izbor teme raziskovanja  

• Postavitev raziskovalnih vprašanj in hipotez, 

• Zbiranje podatkov: analiza virov, eksperiment, opazovanje, študije/ekspertize 

• Vzorčenje 

• Merjenje 

• Analiza podatkov 

• Izdelava poročila (pravila za pisanje strokovnih del) 



COBISS tipologija člankov 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek  

 Izvirni znanstveni članek je samo prva objava originalnih raziskovalnih 
rezultatov … Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Introduction, 
Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na 
deskriptivni način za deskriptivna znanstvena področja … 

 

1.02 Pregledni znanstveni članek  

 Pregledni znanstveni članek je pregled najnovejših del o določenem 
predmetnem področju …  

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek  

 Kratki znanstveni prispevek je izvirni znanstveni članek, pri katerem so 
nekateri elementi sheme IMRAD lahko izpuščeni …  

 

1.04 Strokovni članek   

 Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti 
rezultatov izvirnih raziskav …   

 



IMRaD & APA 

• Introduction – pregled literature, teoretični okvir raziskave, opis problema  

• Methods – uporabljene kvalitativne ali kvantitativne metode ali triangulacija, 
uporabljena metoda 

• Results  – opis rezultatov raziskave, rešitev problema 

• and 

• Discussion – diskusija oz. razprava rezultatov raziskave 

 

• APA (American Psychological Association) – način citiranja, povzemanja in 
navajanja referenc (literature in virov) 

• MLA, CMS, Harvard 

 

• ISI (Institute for Scientific Information) - Thomson Reuters Corporation.  

o Science Citation Index (SCI),  

o Social Sciences Citation Index (SSCI),  

o Arts and Humanities Citation Index (AHCI)  



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (1/7) 

1a) Priprava teme, izdelava naloge in postopek zagovora 

1b) Postopka izdelave diplomske in magistrske naloge sta enaka 

1c) Uporabljamo moški spol (študent), kar pomeni študente in študentke – 
neutralni spol 

 

2) Obveznosti študenta: opravljeni izpiti + izdelava in zagovor naloge 

 

3a) Naloga je rezultat samostojnega dela študenta in sodelovanja mentorja 

3b) Naloga je izdelana v slovenskem jeziku (izjemoma v angleščini) 

 

4) Naloga je dokaz, da študent pisno in ustno obvladuje strokovni problem 

 

5) Predlagatelji tem nalog so: učitelji, organizacije, ki sodelujejo s FOŠ ali 
študenti 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (2/7) 

6) Teme nalog obravnava komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ), 
sprejme jih senat 

 

7a) Naknadne predloge tem potrdi KŠŠZ  

7b) Spremembo naslova naloge naredi mentor z obrazcem Prijava teme 
diplomske/magistrske naloge  

 

8) Prijavo teme naredi študent z obrazcem Prijava teme diplomske/magistrske 
naloge OBR-FOŠ-006 (VS: po vpisu v 3. letnik, MAG: po vpisu v 2. letnik) 

 

9) Tema je sprejeta, ko jo sprejme mentor in odobri KŠŠZ 

 

10) Študent ima pravico do mentorja (če ga ne najde, ga določi KŠŠZ) 

 

11) Mentor in študent sodelujeta pri sestavi prijave teme 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (3/7) 

12a) Študent lahko ponovno prijavi temo, zamenja mentorja (enkrat) ali naslov 
naloge 

12b) Tudi mentor lahko odpove sodelovanje 

 

13a) Mentor vrne navodila za dopolnitev in popravke naloge v 14 dneh 
(najkasneje 1 mesec) 

13b) Mentor potrdi primernost naloge za zagovor pred oddajo le-te in poda:  
a) Pregled in oddaja diplomske/magistrske naloge OBR-FOŠ-007 in  
b) Ocena diplomske oziroma magistrske naloge OBR-FOŠ-008  

 

14a) Mentor opozori na tehnične in jezikovne pomanjkljivosti naloge 

14b) Študent je odgovoren za stilno in slovnično čistost naloge (lektoriranje) 

 

15a) Študent lahko predloži nalogo, ko opravi vse študijske obveznosti 

15b) Rok je 12 mesecev po potrditvi teme, podaljšanje naredi študent z 
obrazcem OBR-FOŠ-009 kar potrdi KŠŠZ, rok se podaljša za 6 mesecev, 
po tem je potrebno prijaviti novo temo 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (4/7) 

16a) Naloga: VS: 90.000-150.000 znakov (40–60 strani); MAG: 120.000-
180.000 znakov (50–70 strani) (znakov brez presledkov in brez prilog) 

16b) UVOD: predmet naloge, namen, postopek, temeljna teza in očrt poglavij 

16c) ZAKLJUČEK: mora izhajati iz vsebine naloge, ne vsebuje novih spoznanj, 
tabel ali novih misli 

16d) REFERENCE: po abecednem vrstnem redu, knjige, zborniki, članki 

16e) Literatura + viri: VS ≥ 25, MAG ≥ 40 

 

17a) Vezava v bordo rdeče platno, črke so zlate 

17b) Platnica, prazen bel list, notranja naslovna stran, na hrbtni strani notranje 
naslovne strani je podpisana izjava o avtorstvu in informacija o javni objavi 

17c) »Hrbet« platnice: ime, priimek in diplomska naloga oz. magistrska naloga 

 

18a) Upoštevati je potrebno Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 

18b) Pregled opravi študentski referat – oblikovno-tehnični vidik 

 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (5/7) 

19) Študent predloži nalogo v študentski referat v elektronski obliki v DOC 
formatu in obrazec OBR-FOŠ-007 (Pregled in oddaja diplomske/magistrske 
naloge) 

 

20) Študentski referat opozori na oblikovno-tehnične pomanjkljivosti, študent jih 
mora odpraviti 

 

21a) KŠŠZ predlaga komisijo, dekan izda sklep 

21b) Člani komisije: VS: predsednik, mentor; MAG: predsednik, mentor in član 

21c) Somentor je tudi član komisije 

21d) Skrajni rok za zagovor je 45 dni po oddaji naloge 

 

22a) Člani komisije se morajo v 14 dneh opredeliti glede primernosti naloge za 
zagovor 

22b) Če komisija izrazi zadržke, KŠŠZ o tem poda dokončno odločitev 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (6/7) 

23a) Zagovor je javen in pred komisijo 

23b) Študent odda dva do tri vezane izvode 

23c) Odda tudi v elektronski obliki: DOC ali PDF (najbolje PDF) 

23d) Študent mora biti obveščen o datumu zagovora vsaj 7 dni pred 
zagovorom 

 

24a) Za predstavitev naloge ima študent na voljo 15 minut 

24b) Zagovor traja cca. 30 minut 

 

25a) Če gre za plagiat, se naloga zavrne, sledi disciplinski ukrep 

25b) Če se plagiat ugotovi naknadno, sledi disciplinski ukrep in lahko tudi 
odvzem pridobljenega strokovnega naslova 

 

26) Komisija določi oceno naloge in oceno ustnega zagovora 

 

27) Komisija mora glede ocen doseči soglasje, sicer odloči KŠŠZ 

 

28) Predsednik komisije javno sporoči oceno takoj po zagovoru 



PRAVILNIK O DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI 

NALOGI (7/7) 

29) Če je ocena negativna: a) popravek naloge ali b) nova tema in nov naslov 

 

30a) V primeru manjših napak, je mogoče zagovor opraviti, vendar je potrebno 
nepravilnosti v roku 30 dni odpraviti 

30b) Izvod naloge dobijo knjižnica FOŠ, mentor in somentor 

 

31a) Študent ima pravico, da se z oceno ne strinja 

31b) Pisno pritožbo mora študent posredovati v študentski referat v roku 24 ur 

31c) Pritožbo obravnava dekan po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 
znanja 

 

32a) Fakulteta izda potrdilo o diplomiranju/magistriranju 

32b) Fakulteta enkrat letno izvede slavnostno podelitev diplom 

 

33) Pravilnik je objavljen na visokošolskem informacijskem sistemu fakultete 



PRIJAVA TEME DIPLOMSKE/MAGISTRSKE 

NALOGE  

1) Podatki o študentu 

2) Naslov (SLO, ANG) 

3) Prijava teme prvič ali drugič ob zamenjavi mentorja ali spremembi naslova naloge 

4) Predviden rok izdelave naloge 

5) Podatki o mentorju in somentorju 

6) Podatki o nalogi – DISPOZICIJA 

- Opredelitev problema (kratek povzetek vsebine in kazalo vsebine – prva in druga raven 

naslovov) 

- Cilj raziskave 

- Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za izdelavo naloge 

- Hipoteze oz. raziskovalna vprašanja 

- Metodologija (pristop, metode in tehnike) 

- Pričakovani rezultati 

- Predvidena literatura in viri (15 enot, od tega vsaj 3 enote v tujem jeziku)  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (1/19) 

1) NAVODILO OBSEGA 

Seminarske naloge, eseje, aplikativne raziskovalne naloge, strokovne članke, 

znanstvene članke, diplomske naloge, magistrske naloge in doktorske 

disertacije 

 

2) VRSTE DEL 

- seminarska naloga: 45.000 – 75.000 znakov brez presledkov (od uvoda do 

zaključka) 

- diplomska naloga: 90.000 – 150.000 znakov 

- magistrska naloga: 120.000 – 180.000 znakov 

- doktorska disertacija: do 300.000 znakov 

- strokovni članek: 6 strani 

- znanstveni članek: 10 strani  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (2/19) 

3) PLATNICA – glej Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

Med platnico in naslovno stranjo je prazen bel list 

 

4) NASLOV 

- kratek in jedrnat 

- mora natančno opisovati vsebino 

- lahko ima podnaslov, ločen z : ali – 

 

5) NASLOVNA STRAN - glej Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

Podpisana izjava o avtorstvu in informacija o javni objavi na hrbtni strani 

notranje naslovne strani  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (3/19) 

6) POVZETEK 

1) razlaga raziskovalnega vprašanja (problema) 

2) definicija namena in cilja raziskave 

3) opis uporabljene raziskovalne metode 

4) povzetek rezultatov raziskave 

5) opis praktične uporabe raziskave oz. posledice in njene vplive 

6) opis originalnost oz. izvirnost raziskave 

 

Povzetek (1 stran) 

Ključne besede: 5 – 8 

Abstract (1 stran) 

Key words: 5 – 8 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (4/19) 

7) KAZALO   

1 UVOD…………………………………………………....1 

2 PREGLED LITERATURE (I)……………………....….3 

 2.1 Opredelitev osnovnih pojm……………..……....3 

  2.1.1 Izhodišč…………….……………..……..8 

3 METODA (M) …………………………..….……….15 

4 REZULTATI (R) ……………………….………...……30 

5 RAZPRAVA (D) …………………….………………...60 

6 ZAKLJUČEK………………………….……………....80 

REFERENCE…………………………………………...90 

PRILOGE 

 Priloga 1 

 Priloga 2 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (5/19) 

8) OBLIKOVANJE 

- Kazalo vsebine, kazalo tabel in kazalo slik 

- Z arabskimi številkami so oštevilčene strani od uvoda naprej, pri čemer 

začnemo s številko 1, od povzetka do uvoda številčimo z malimi rimskimi 

številkami, priloge nimajo številčenih strani, v kazalu navajamo poglavja od 

uvoda naprej, številke strani so spodaj na sredini 

- Številčenje poglavij z arabskimi črkami 

- Za zadnjo številko v naslovu poglavij ni pike 

- Priloge in reference niso oštevilčena poglavja 

- 1 TNR, 14t, K, 1.1 TNR, 12t, K in 1.1.1 TNR, 12t, K, L 

- V kazalu navajamo le prve tri nivoje naslovov poglavij 

- Kazalo: male tiskane črke, TNR, 12t, številke strani so pokončne, navaden 

slog 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (6/19) 

11) UVOD 

Uvod v preučevani problem 

1) opis raziskovalnega vprašanja 

2) namen in cilj raziskovanja  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (7/19) 

12) PREGLED LITERATURE in/ali TEORETIČNE OSNOVE 

- S kitičnim pregledom literature opišemo teoretične osnove problema 

- Naredimo pregled rezultatov dosedanjih raziskovanj 

- S tem dokažemo, da poznamo obravnavano tematiko 

- To poglavje vsebuje citate in povzetke, katere moramo smiselno komentirati 

- S pregledom literature potrdimo izbiro raziskovalnega vprašanja (1. namen) 

 

13) HIPOTEZE 

- Naj logično izhajajo iz pregleda literature 

- So domnevni odgovori na raziskovalna vprašanja 

- Morajo biti jasno navedene, da ne dopuščajo dvoumnosti 

- Lahko jih potrdimo ali zavrnemo 

- Kvalitativne raziskave: navedemo teze 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (8/19) 

14) METODA 

Metoda naj zajema načrt oz. plan raziskave 

1) Strategija raziskovanja (kvantitativna / kvalitativna raziskava) 

2) Obseg raziskave – predstavitev populacije, vzorčenje, spremenljivke, 

omejitev na organizacijo 

3) Metoda zbiranja podatkov (kakšen merski instrument bo uporabljen, anketa, 

strukturiran ali polstrukturiran intervju, opazovanje,…) 

4) Metoda obdelave podatkov (kvantitativna / kvalitativna, npr. statistične 

metode)  

 

- Kako zberemo podatke (kje, kdaj, kako, merni inštrument) 

- Kako podatke analiziramo 

- Izdelava teoretičnega modela raziskave 

- Zanesljivost in veljavnost podatkovnega konstrukta 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (9/19) 

15) REZULTATI 

1) Kratka razlaga rezultatov oz. navajanje rezultatov brez komentarjev 

2) Rezultate prikažemo v tabelah, grafih in slikah 

3) Rezultate tudi opišemo v tekstu, do podvajanja ne sme prihajati 

 

16) RAZPRAVA oz. DISKUSIJA 

1) Opis znanih dejstev (kar že poznamo pred raziskavo) 

2) Razlaga rezultatov, rezultatov ne ponavljamo 

3) Nova spoznanja v povezavi s teoretičnimi izhodišči  

4) Komentiranje rezultatov glede na raziskave iz pregleda literature 

5) S pregledom literature potrdimo dobljene rezultate (2. namen) 

6) Potrditev oz. zavrnitev hipotez 

7) Lastno mnenje  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (10/19) 

17) ZAKLJUČEK 

Je sinteza končnih spoznanj, stališč in ugotovljenih dejstev 

1) Kratek povzetek rezultatov  

2) Prispevek stroki oz. znanosti 

3) Vpliv na organizacijo, menedžment in družbo 

4) Smeri nadaljnjega raziskovanja  

5) Omejitve raziskave  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (11/19) 

18) TABELE IN SLIKE 

- Naslov tabele je nad tabelo (navaden slog, TNR, 12t, levo poravnano) 

- Naslov slike je pod sliko (navaden slog, TNR, 12t, levo poravnano) 

- Številčenje tabel in slik je dvoštevilsko; prva zaporedna številka označuje številko 

poglavja, druga pa tabelo ali sliko (velja za diplomsko nalogo) 

- Tabele in slike morajo biti postavljene na mesta, kamor vsebinsko sodijo 

- V besedilu morajo biti omenjene – sklic na tabelo ali sliko 

- Če je tabela ali slika povzeta iz literature, mora biti pod njo natančno naveden vir 

- Pod tabelo ali sliko navajamo tudi opombe 

- Deljenje tabel 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (12/19) 

19) CITIRANJE in POVZEMANJE 

- Ločimo citiranje in povzemanje 

- Karkoli nelastnega uporabimo, je potrebno označiti kot citat 

- Krajše citate vključimo v besedilo in jih označimo z narekovaji (premi govor) 

- Daljše citate označimo z levim in desnim zamikom, eno prazno vrstico pred in 

po citatu ali s pomanjšanim ali poševnim slogom. V tem primeru citat ni 

potrebno označiti z narekovaji 

- Na ustreznem mestu je potrebno označiti vir 

- Vse kar je navedeno v poglavju literatura in viri mora imeti sklic v tekstu in vsi 

sklici v tekstu morajo imeti referenco v poglavju literatura in viri 

 

Kobeja, B. (2001). Priročnik za pisce strokovnih besedil: Znanstveni aparat. 

Koper: Visoka šola za management.  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (13/19) 

- Navajanje v besedilu:  

• (Smith, 1991, str. 15–20), (Macur et al., 2008, str. 33), (Bučar, 1976, str. 5; 

Peters, 1999, str. 15–25; Hague in Harrop, 2007, str. 17) 

• Smith (1991, str. 15–20) navaja … 

• Do podobnih rezultatov so prišli tudi Macur et al. (2008, str. 33) … 

• S tem se strinjajo tudi Bučar (1976, str. 90), Peters (1999, str. 14–15) ter 

Hague in Harrop (2007, str. 33) … 

 

Navajanje strani je obvezno 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (14/19) 

20) REFERENCE 

- Literatura in viri 

- Uporabljamo APA stil: 

 - Publication Manual of the American Psychological Association 

 - APA: The Easy Way! 

 - APA Style Guide to Electronic References 

 - http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

- Število enot literature in virov: 25 VS in 40 MAG 

- Več kot ½ tuje literature in virov, ostalo domače 

- Več kot ½ strokovnih in znanstvenih člankov (GOOGLE učenjak, EBSCO, 

ProQuest, NUK Mrežnik), ostalo knjige 

- Starost literature: ¼ do 2 let, ¼ 2 do 5 let, ¼ 5 do 10 let, ¼ starejše od 10 let 

- Seminar naj vsebuje vsaj 10 enot literature in virov (½ manj kot diplomska naloga) 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (15/19) 

• Jambrek, P. (1992). Uvod v sociologijo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

• Conklin, D. W. (2005). Risks and rewards in HR business process outsourcing. 

Long Range Planning, 38(6), 579–598. doi: 10.1016/j.lrp.2005.09.004  

• Hoffmann, S. (2003, 18. marec). America Goes Backward. The New York 

Review of Books, 50(10). Pridobljeno na http://www.nybooks.com/articles/16350  

 

Na koncu DOI in URL ni pike, sicer vedno je 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (16/19) 

21) PRILOGE 

- Priloge niso oštevilčeno poglavje 

- Priloge nimajo številk strani 

- V kazalu so navedene priloge brez številk poglavij in brez številk strani 

- Med priloge sodi vse, kar ni nujno potrebno za razumevanje besedila 

- V besedilu se moramo sklicevati na prilogo (Priloga 1, priloga 2, …) 



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (17/19) 

22) TEHNIČNI VIDIK PISNIH IZDELKOV 

(1) Pisni izdelki se oddajajo tiskani. Seminarske naloge, eseji in aplikativno 

raziskovalne naloge morajo biti vezane v spiralo ali biti v plastični mapi. 

Diplomska in magistrska naloga ter doktorska disertacija so vezane v trde 

platnice, tako kot to navaja pravilnik.  

(2) Robovi strani: levi rob je (zaradi vezave) 3 cm, desni rob 2 cm, zgornji rob 

2,5 cm, spodnji rob 2,5 cm.  

(3) Pisava celotnega besedila: Times New Roman, velikost pisave 12 točk.  

(4) Razmik med vrsticami: 1,2 vrstice.  

(5) Posameznih delov teksta ali posameznih besed ne poudarjamo s slogom 

pisave krepko, poševno ali podčrtano. Če se odločimo za ta način 

poudarjanja, izberemo samo en slog (npr. krepko) in ga uporabljamo skozi 

celotno besedilo in poudarimo samo res ključne besede ali dele besedila.  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (18/19) 

(6) Posamezne priloge, ki so dodane za referencami, naj bodo oštevilčene in 

poimenovane, npr.:  

  Priloga 1: Anketni vprašalnik  

  Priloga 2: Obrazec  

(7) Novih poglavij ne pišemo na novo stran (tekst naj teče od uvoda do vključno 

zaključka brez nepotrebnih na pol praznih strani).  

(8) Opombe pod črto niso dovoljene.  

(9) Fotokopiranje oz. tiskanje vseh pisnih izdelkov je obvezno obojestransko v 

celoti. Povzetek, Kazalo vsebine, Uvod in Priloge se vedno začnejo na lihi 

strani. Poglavje Reference se začne na novi sodi ali lihi strani, brez vmesne 

prazne strani.  

(10) Poravnava teksta odstavkov je obojestranska, prva vrstica ni zamaknjena 

in med odstavki izpustimo eno prazno vrstico, da so odstavki med seboj 

ločeni.  



NAVODILO ZA PISANJE STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH DEL NA FOŠ (19/19) 

(11) Pri odstavčnem ali alinejnem naštevanj izberemo en način (ali največ dva) 

in ga uporabljamo skozi celotni izdelek.  

     Primer: 1), 2), 3), …; 1., 2., 3., …; a), b), c), …; pomišljaji, pike itd.  

(12) Velikost pisave Povzetka, Abstracta, Kazala in Referenc je lahko izjemoma 

11 točk in/ali razmak med vrsticami 1. S tem prihranimo na prostoru. 

Povzetek in Abstract lahko poudarimo tako, da izberemo razmak med 

vrsticami 1,5.  

(13) Zahval in posvetil ne navajamo, nog in glav na straneh ne uporabljamo.  

(14) Barv ne uporabljamo, tudi tabele in grafi naj bodo črno-beli.  

(15) Pisni izdelek mora biti lektoriran.  

(16) Za vzorec ne uporabljamo drugih pisnih izdelkov.  



PRIPOROČILA (1/4) 

Izbira teme 

- ali so izpolnjeni vsi pogoji in viri 

- tema naj bo primerne težavnostne stopnje 

- poznati moramo cilj (rezultat) in postopek kako do njega priti (metoda) 

- ali diploma prispeva k strokovnemu znanju (prispevek stroki in znanosti) 

 

Izbira mentorja in somentorja 

- sorodni pogledi na temo 

- mentor mora temo poznati in mara biti zainteresiran delati na tej temi 

- način dela oz. sodelovanja 

- pomembna je dosegljivost mentorja 

 



PRIPOROČILA (2/4) 

WORD 

- Priprava strani (papir A4; robovi: 2, 3, 2,5 in 2,5 cm; sode/lihe strani) 

- Prelomi odsekov (uvodni del, glavni del, priloge) 

- Številčenje strani (od uvoda naprej, brez prilog) 

- Slog naslovov in podnaslovov (1 TNR, 14t, K,; 1.1 TNR 12t, K; 1.1.1. TNR, 
12t, K, poševno) 

- Naslovna stran – TNR, 18t in 14t 

- Slog pisave navaden 

- Slog odstavkov (poravnava, razmik po – prazna vrsta za odstavkom, TNR, 
12t, razmak 1,2) 

- glave in noge ne uporabljamo 

- Kazala (vsebine, tabel, slik, slog kazala, 12t) 

- Poseben presledek (CTRL+SHIFT+PRESLEDEK): 15 %, 20 Kg 

- Razlika med znakom »minus, deljaj, vezaj« in »pomišljaj« (CTRL+-) 

- Dodatek za pisanje formul, če jih imamov v besedilu 

- Uvod in priloge se začnejo na lihi strani 

 



PRIPOROČILA (3/4) 

- Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) 

- Slovenski pravopis: Pravila 

- Naštevanje po alinejah (uporaba samo enega načina v celem besedilu; a), b), 
c),….) 

- Odebeljeno, podčrtano, poševno (uporaba samo enega načina) 

- Obojestranski tisk 

- Ne uporabljajte barv 

- Umetniški vtis ni pomemben, pomembna je vsebina in spoštovanje pravil 
pisanja strokovnih del 

- Zahvale, posvetila itd., ne sodijo v strokovna dela  



PRIPOROČILA (4/4) 

JEZIK 

- stavki naj bodo kratki in jasni (brez mašil) in čustveno nevtralni 

- moški in ženski spol – moški spol uporabljamo kot nevtralni spol 

- ednina in množina – uporaba ednine, ki pomeni množino 

- praviloma pišemo v 1. osebi množine 

- sedanjik in preteklik 

- trpnik in tvornik 

- angleški izrazi poševno (ang. process) 

- akronime in posebne izraze je potrebno opisati 

- obvezno lektoriranje, tudi povzetka v angleškem jeziku (“pa”) 

 


