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Na podlagi 18. člena Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi, sprejetega dne 14.11.2013 ter 40. člena 

Statuta Fakultete za industrijski inženiring je Senat FINI na svoji seji dne 14.11.2013 sprejel Navodilo za 

pisanje strokovnih in znanstvenih del na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto in na seji dne 

29.8.2014 sprejel spremembe in čistopis, in 11.5.2015 sprejel spremembe, dopolnitve in čistopis, ter                         

4. 10. 2016 sprejel spremembe, dopolnitve in čistopis ter 25. 10. 2019 na svoji 113. (dopisni) seji sprejel 

spremembe, dopolnitve in čistopis 

 

 

NAVODILA  

ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA  

FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 

 

 

Ta navodila urejajo pisanje strokovnih in znanstvenih del na FINI Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta), in 

sicer: seminarske naloge, projektne naloge, aplikativne raziskovalne naloge, strokovne članke, znanstvene 

članke, diplomske naloge, magistrske naloge in doktorske disertacije (v nadaljevanju: naloga oz. naloge). 

Vsa strokovna in znanstvena dela morajo biti strukturirana po IMRaD (Introduction - uvod, Methods - 

metode, Results - rezultati (in) Discussion - razprava) metodologiji. Za citiranje, povzemanje in navajanje 

literature in virov je izbran IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) način. 

 

 

1 SPLOŠNO 
 

Besedilo nalog  je zapisano v slovenskem jeziku, v skladu s slovenskim pravopisom. Naloga je 

napisana v    1. osebi množine. Pred oddajo v tehnični pregled mora biti naloga lektorirana, zato je še 

posebej pomembno, da se držimo navodil, saj vsako dodajanje oziroma spreminjanje besedila pomeni 

novo lektoriranje. 

 

Tabela 1: Število znakov  

obseg poročila o strokovni praksi od 15.000 do 45.000 znakov brez presledkov 

obseg seminarske naloge od 15.000 do 75.000 znakov brez presledkov 

obseg diplomske naloge od 90.000 do 150.000 znakov brez presledkov 

obseg magistrske naloge od 120.000 do 180.000 znakov brez presledkov 

obseg doktorske disertacije od 150.000 do 300.000 znakov brez presledkov 

 

Priloge ne štejejo v kvoto dovoljenega obsega. 

 

Fotokopiranje oziroma tiskanje vseh pisnih izdelkov je obvezno obojestransko v celoti. Povzetek, 

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

 

V Prilogi 2 so opisane definicije posameznih nalog. 

 

 

2 OPIS POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPOV PISNIH IZDELKOV 
 

Naloga je strukturirana oz. oblikovana na naslednji način: 
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• Platnica s hrbtiščem, 

• prazen list, 

• notranja naslovna stran, 

• na hrbtni strani notranje naslovnice je izjava o avtorstvu, 

• povzetek v slovenskem jeziku, 

• povzetek v angleškem jeziku, 

• kazalo vsebine, 

• vsebina, 

• reference, 

• priloge. 

 

 

2.1 Platnica s hrbtiščem 

 

Naloga mora biti vezana v platno temno modre barve. Na zunanji naslovni strani (platnicah) je s 

srebrnimi črkami natisnjeno kot prikazuje Slika 1. 

 

PRIMER : 

 

 
Slika 1: Primer naslovnice 

 

 



Fakulteta za industrijski 

inženiring Novo mesto 
NAVODILA 

Številka: 

SA-FINI-20a-02 

IZPIS JE NEOBVLADOVAN 

DOKUMENT-VELJAVEN 

DOKUMENT 

NAVODILA ZA 

PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL 
Stran:3/20 

 

Izdaja: 02 Velja od: 26. 10. 2019 Sprejel: Senat FINI Novo mesto  

 

Na naslovnici je potrebno ustrezno navesti študijski program, če gre za: 

• diplomsko nalogo: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

• magistrsko nalogo: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

• doktorsko disertacijo: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE 

 

Napisi na naslovnici: 

• DIPLOMSKA NALOGA oziroma MAGISTRSKA NALOGA oziroma DOKTORSKA DISERTACIJA 

velikosti 18 točk (5 mm na platnici),  

• vse ostalo je velikosti 14 točk (4 mm na platnici),  

• mesec je napisan z malimi tiskanimi črkami, vse ostalo pa z velikimi. 

 

Oddaljenost napisov od spodnjega roba je sledeča:  

• Novo mesto, mesec leto (3 cm),  

• ime in priimek (10,5 cm),  

• naslov v dveh vrsticah (14,5 cm),  

• študijski program (18 cm),  

• magistrska naloga oziroma diplomska naloga (19,5 cm), 

• Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (26 cm), 

• ime in priimek na hrbtišču (6, 5 cm), 

• DIPLOMSKA NALOGA oziroma MAGISTRSKA NALOGA oziroma DOKTORSKA DISERTACIJA 

na hrbtišču (17 cm). 

 

Prvi notranji beli list je prazen. 

 

 

2.2 Notranja naslovna stran 

 

Prva naslednja stran za platnicami, to je notranja naslovna stran, ima enako besedilo in razpored, kot 

je navedeno za naslovnico na platnici. Pod imenom in priimkom študenta se izpiše še naziv, ime in 

priimek mentorja z velikimi tiskanimi črkami, Arial, velikost 14.  

 

 

2.3 Izjava o avtorstvu 

 

Na spodnjem delu hrbtne strani notranje naslovne strani mora biti podpisana izjava o avtorstvu, ki se 

nahaja v Prilogi 1 navodil oz. v obrazcu OBR_2 (oddaja naloge). 

 

Naslov IZJAVA O AVTORSTVU je zapisan z velikimi tiskanimi črkami, krepko, Arial, velikost 14. 

Besedilo je zapisano s pisavo Arial, velikost 10.  

 

Odstraniti je potrebno vse dele izjave, ki jih ne potrebujete (npr. začasna nedostopnost, trajna 

nedostopnost). Podpišete se v vse tri oziroma štiri tiskane verzije naloge.  

 

 

 

 



Fakulteta za industrijski 

inženiring Novo mesto 
NAVODILA 

Številka: 

SA-FINI-20a-02 

IZPIS JE NEOBVLADOVAN 

DOKUMENT-VELJAVEN 

DOKUMENT 

NAVODILA ZA 

PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL 
Stran:4/20 

 

Izdaja: 02 Velja od: 26. 10. 2019 Sprejel: Senat FINI Novo mesto  

 

2.4 Povzetek 

 

Naslov POVZETEK je zapisan z velikimi tiskanimi črkami, krepko, Arial, velikost 14, sledi 1 prazna 

vrstica in nato besedilo, ki je zapisano v velikosti 10, Arial, razmik med vrsticami je 1,2, poravnava je 

obojestranska. 

Povzetek načeloma vsebuje: (1) Raziskovalno vprašanje (RV) oz. hipoteze oz. teze; (2) Namen; (3) 

Metoda; (4) Rezultati; (5) Uporabnost/Originalnost oz. izvirnost in (6) Omejitve/nadaljnje raziskovanje 

 

Za besedilom je ena prazna vrstica in nato 5-8 ključnih besed, ki so ločene z vejicami, razvrščene po 

abecednem redu. Na koncu ključnih besed ni pike.  

 

PRIMER: 

 

Ključne besede: avtomobilizem, logistika, materiali, projektiranje, tehnologija 

 

Na naslednji strani sledi povzetek (Abstract) in ključne besede (Keywords) v angleškem jeziku.  

 

 

2.5 Kazalo vsebine 

 

Kazalo vsebine, ki vključuje naslove poglavij in podpoglavij z navedbo strani, je obvezno. V kolikor so 

v nalogi vključene slike, tabele, grafi, se doda tudi kazalo slik, tabel, grafov.  

 

Naslov KAZALO VSEBINE je zapisan z velikimi tiskanimi črkami, krepko, Arial, velikost 14. Sledijo 2 

prazni vrstici in nato avtomatsko kazalo, ki je zapisano s pisavo Arial, velikost 10, razmik med 

vrsticami 1,2. 

 

V Kazalu navedemo poglavja od Uvoda naprej.  

 

Številčenje poglavij in podpoglavij v kazalu je z arabskimi številkami. Velikost je 10 točk. Za zadnjo 

številko naslova poglavja ni pike.  

 

Reference in Priloge nista oštevilčeni poglavji. Priloge nimajo niti številke strani.  

 

Kazalo naj bo oblikovano po naslednji predlogi. Naslovi so simbolni, število naslovov, število 

podnaslovov in vsebina naslovov je poljubna. 

 

PRIMER: 

 
Slika 2: Primer kazala vsebine 
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Enaka pravila veljajo za kazala slik, grafov, tabel. Pazimo: za številko je dvopičje, za imenom 

slike/grafa/tabele ni pike, brez vodilnih črt. 

 

PRIMER: 

 

 
Slika 3: Primer kazala slik 

 

 

2.6 Vsebina 

 

Pisava celotne naloge je Arial, velikost 10 točk. Obojestranska poravnava, prva vrstica ni zamaknjena 

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

 

Razmik med vrsticami: 1,2 točke. Brez dodatnih odstavčnih presledkov pred in za odstavki.  

 

PRIMER: 

 

 
Slika 4: Nastavitve poravnave in razmikov 

 

Naslovi poglavij:  

• Prvi nivo: velike tiskane črke, velikost 12, krepko, pred naslovom je odmik 2 vrstic in za naslovom 

odmik 1 vrstice.  
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PRIMER: 1 UVOD 

 

• Drugi nivo: male tiskane črke, velikost 12, krepko, pred naslovom je odmik 2 vrstic in za naslovom 

odmik 1 vrstice.  

 

PRIMER: 1.1 Opredelitev problema 

 

• Tretji nivo: male tiskane črke, velikost 12, krepko, ležeče, pred naslovom 1 vrstica odmika, za 

naslovom brez odmika. 

 

PRIMER: 1.1.1 Opis raziskovalnih vprašanj 

 

Povzetek, Kazalo, Uvod in Priloge vedno na lihi strani. Poglavje Reference se začne na novi sodi ali 

lihi strani, brez vmesne prazne strani.  

 

Robovi: 

• levi in desni rob sta 2,5 cm 

• zgornji rob je 2,5 cm 

• spodnji rob je 2 cm. 

 

PRIMER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Nastavitev robov 
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Novih poglavij ne pišemo na novo stran, besedilo naj teče tekoče, vendar:  

• stran naj se ne konča z naslovom;  

• stran naj se ne konča s sliko, grafom ter nadaljuje z naslovom slike, grafa na naslednji strani;  

• če se tabela razdeli na več strani, na prvi strani desno spodaj v narekovaje zapišemo „se nadaljuje“ 

ter na naslednjo stran levo zgoraj „nadaljevanje“. Glavo tabele ponovimo na vsaki novi strani.  

• vsaki tabeli, grafu, sliki,… sledi besedilo, ki pojasni tabelo, graf, sliko; 

• poglavja se ne smejo začeti s sliko, grafom ali tabelo.  

 

Tudi glavno poglavje mora imeti besedilo. 

 

Angleške izraze pišemo v okroglih oklepajih poševno, primer: (angl. guidelines) 

Poudarjanje: Če se odločimo za poudarjanja, izberemo poševno in ga uporabljamo skozi celotno 

besedilo in poudarimo samo ključne besede ali dele besedila. 

 

Odstavčno naštevanje: Izberemo en način in se ga držimo čez celotno besedilo (npr. krogci, 

alineje,…).  

 

Opombe pod črto niso dovoljene.  

 

 

2.6.1 Uvod 

 

Uvod uvede bralca v preučevani problem. V uvodu označimo problem tako, da ga pojasnimo, 

razložimo cilje in namen naloge. Če se pisni izdelek nanaša na reševanje problema v neki konkretni 

organizaciji, kratko predstavimo delovno okolje oziroma organizacijo in napišemo, kaj bomo v tej 

organizaciji preučevali. Uvod mora biti povsem avtorski. Praviloma v njem ni citatov in povzetkov.  

 

Vsebovati mora vsaj:  

(1) opredelitev problema  

(2) kratek opis iz pregleda literature (na kakšen način raziskava gradi iz pregleda literature oz. se 

poveže s teorijo)  

(3) namen in cilj raziskovanja  

(4) opis raziskovalnega vprašanja oz. problema, hipoteze oz. teze,  

(5) opis metodologije, metode,  

(6) uporabnost, originalnost oz. izvirnost raziskave.  

 

 

2.6.2 Pregled literature 

 

Pregled literature je prvo poglavje po strukturi IMRaD (Introduction) in vsebuje:  

(1) pregled literature oz. teoretične osnove in  

(2) razvoj hipotez.  

 

To poglavje pogosto poimenujemo tudi Teoretične osnove ali Pregled literature in teoretične osnove. 

Poglavje lahko poimenujemo povsem poljubno, npr. Pregled delovnega procesa v organizaciji. To 

poglavje lahko nadomestimo z več poglavji ali pa ga razdelimo na več podpoglavij. Pomembno je, da 

s pomočjo relevantne literature dobimo zadostne osnove za izdelavo teoretičnega modela raziskave. 
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Na osnovi literature dobimo potrditev relevantnosti raziskovalnega vprašanja in razvijemo hipoteze oz. 

teze. Izbor relevantne literature je zelo pomemben. 

  

Vsa uporabljena literatura in viri naj bodo čim mlajši. Držimo se okvirnega pravila, da naj bo 25 % 

uporabljenih referenc mlajših od 2 leti, 50 % mlajših od 5 let, ostalo pa je lahko starejše. Poleg starosti 

je pomembna še kakovost literature in virov. Na prvo stopenjskem študiju je priporočljivo uporabiti 

polovico domačih in polovico tujih referenc. Na drugo stopenjskem študiju četrtino domačih in polovico 

tujih referenc ter četrtino ISI (Institute for Scientific Information, ki vsebuje tudi Science Citation Index – 

SCI, Social Sciences Citation Index – SSCI, Arts and Humanities Citation Index – A&HCI) in SCOPUS 

člankov. Na tretji stopnji študija pa uporabljamo predvsem ISI in SCOPUS članke, to je vsaj tri četrtine, 

ostalo pa so drugi znanstveno-raziskovalni članki in knjige.  

 

 

2.6.3 Metoda 

 

Metoda je drugo poglavje po strukturi IMRaD (Methods). V tem delu predstavimo načrt raziskave, s 

katerim utemeljimo, kako bomo pridobili podatke in informacije, potrebne za odgovor na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje. Ta načrt zajema:  

(1) Strategijo raziskovanja (kvantitativna ali kvalitativna) 

(2) Obseg raziskave – predstavitev populacije, vzorčenje (če je potrebno), spremenljivke itd.  

(3) Metodo zbiranja podatkov (kakšen merski instrument bo uporabljen; za to uporabljamo anketni 

vprašalnik, strukturiran ali polstrukturiran intervju, metodo opazovanja, zbiranje in analizo dokumentov, 

primerjalno metodo, zgodovinsko metodo ipd.) 

(4) Metodo obdelave podatkov.  

 

 

2.6.4 Rezultati 

 

V tem poglavju (tretje poglavje po strukturi IMRaD – Results) navedemo rezultate raziskave. Rezultate 

predstavimo v besedilu, tabelah in tudi v grafični obliki. Rezultatov ne komentiramo. Poglavje lahko 

nadomestimo z več poglavji, lahko ga poljubno poimenujemo ali pa ga razdelimo na več podpoglavij. 

 

 

2.6.5 Razprava 

 

Razprava oz. diskusija je četrto poglavje po strukturi IMRaD (Discussion). To poglavje vsebuje vsaj 

naslednja področja: 

(1) razpravo o rezultatih glede na teoretične osnove,  

(2) potrditev oz. zavrnitev hipotez in  

(3) navedbo lastnega mnenja.  

 

Predvsem je pomembno, da rezultate komentiramo skladno s pregledom literature in da dobljene 

rezultate podkrepimo z izsledki drugih avtorjev. Zavrnitev hipoteze ali delna potrditev hipoteze je ravno 

tako ustrezen zaključek kot njena potrditev. V tem poglavju glede na dobljene rezultate podamo tudi 

lastno mnenje o zaključkih raziskave. Tudi to poglavje lahko nadomestimo z več poglavji ali pa ga 

razdelimo na več podpoglavij. Izjemoma lahko – predvsem pri strokovnih in znanstvenih člankih – 

poglavji Rezultati in Razprava združimo. 
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2.6.6 Zaključek 

 

Sklepne misli obsegajo najpomembnejše ugotovitve in odgovore na v uvodu postavljene cilje, 

hipoteze, teze ali raziskovalna vprašanja, sistematično in strnjeno. Je sinteza končnih spoznanj, 

stališč in ugotovljenih pomembnih dejstev po kronološkem zaporedju celotnega pisnega dela. V njem 

ne navajamo novih spoznanj, dokazov, podatkov in informacij. Misli so izražene natančno in jedrnato, 

zato delujejo močneje in so bolj prepričljive. Zaključek naj vsebuje vsaj naslednja področja 

(podpoglavja):  

(1) Kratek povzetek vsebine poglavij – V tem delu sintezno povzamemo bistvene vsebine posameznih 

poglavij in v njih navedene ključne ugotovitve najpomembnejših avtorjev. Dodamo tudi svoja sklepna 

razmišljanja.  

(2) Kratek opis rezultatov – V tem delu navedemo rezultate raziskave. Rezultatov ne smemo prepisati 

iz poglavja Rezultati oz. iz prejšnjih poglavij, ampak jih moramo navesti z drugimi besedami tako, da 

naredimo logičen uvod v to poglavje.  

(3) Prispevek stroki oz. znanosti– Vsaka raziskava mora prinesti nekaj novega in v tem delu opišemo, 

kakšni so prispevki stroki oz. znanosti.  

(4) Smeri nadaljnjega raziskovanja – Nobena raziskava ne odgovori na vsa vprašanja in z vsako 

raziskavo se odprejo nova. Zaradi tega je korektno, da navedemo oz. predlagamo potencialnim 

raziskovalcem predloge nadaljnjega raziskovanja na tem področju.  

(5) Omejitve raziskave – Vsaka raziskava ima tudi svoje omejitev, katere moremo navesti. Te omejitve 

so lahko glede časa, kraja, uporabljenega vzorca itd. 

 

 

2.7 Reference 

 

Poglavje Reference vsebuje literaturo (knjige, zbornike, članke,…) in vire (internetne naslove, zakone, 

statistične publikacije, slovarje, … ). Vse v besedilu uporabljene reference uredimo v seznamu 

referenc na koncu besedila, ki je urejen po abecedi priimkov avtorjev, imen institucij in naslovov 

dokumentov. Več referenc istega avtorja uredimo po starosti od starejših k novejšim. Več referenc 

istega avtorja istega leta razvrstimo po abecednem vrstnem redu in jim dodamo zaporedne črke 

abecede: 2018a, 2018b,...Posamezne reference zaporedno številčimo z arabskimi številkami v 

oglatem oklepaj. Tekst je levo poravnan.  

 

Vse reference, ki so navedene na seznamu referenc, morajo biti uporabljene (povzeto, citirano) v 

besedilu naloge. In obratno: Vse reference, ki so uporabljene v besedilu naloge, morajo biti navedene 

na seznamu referenc. 

 

Reference naj bodo čim mlajše:  

• 25% referenc naj bo mlajših od 2 let,  

• 50% referenc naj bo mlajših od 5 let,  

• ostale reference so lahko starejše. 

 

Natančnejša navodila se nahajajo v poglavju 4. 
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2.8 Priloge 

 

Priloge nimajo oštevilčenih strani. Priloge nimajo številke poglavja. 

 

Vsaka priloga se začne na novi strani, označena (npr. Priloga A, Priloga B) in z naslovom (npr. 

Anketni vprašalnik). Naslov priloge je sredinsko poravnan, zapisan v s pisavo Arial, krepko, velikost 

14, sledi dvopičje in naslov priloge z veliko začetnico. 

 

PRIMER: 

 

Priloga A: Anketni vprašalnik 

 

Med priloge sodi vse, kar ni nujno potrebno za razumevanje besedila in bi besedilo le bremenilo. 

Priloge lahko vključujejo primer instrumenta za zbiranje podatkov (npr. anketni vprašalnik, lestvice 

stališč itn.), različna slikovna gradiva, fotografije, dopise, tabele, grafe in drugo gradivo. 

 

Priloge morajo biti označene z zaporednimi črkami in naslovom. Vsaka priloga se začne na novi 

strani, pred njimi pa je oblikovan spisek prilog, na katerem so izpisani naslovi posameznih prilog. V 

besedilu se sklicujemo na priloge, npr.: glej Prilogo A ali Priloga B. 

 

2.9 Prevodi 

 

V primeru uporabe ne-angleških oz. ne-slovenskih knjig ali člankov, se napiše originalni naslov in v 

trdih oklepajih slovenskih oz. angleški prevod. 

 

PRIMER:         génie industriel. [industrijski inženiring 

 

 

3 SLIKE, TABELE, GRAFI IN ENAČBE 
 

Slike, grafi in fotografije naj bodo barvne, pravokotne in brez obrob in sredinsko poravnane, medtem 

ko tabele niso barvne, so pa sredinsko poravnane.  

 

 

3.1 Slike in grafi 

 

Slike morajo biti postavljene na mesta, kamor vsebinsko sodijo, hkrati pa morajo biti v besedilu 

omenjene tako, da se navede njihova številka, npr. (glej Slika 1). Slike in njihovi naslovi so poravnani 

sredinsko. Slog pisave je Arial velikosti 10 točk. Slike morajo biti oštevilčene zaporedno. Za številko je 

dvopičje in naslov z veliko začetnico brez pike na koncu. Številčenje in poimenovanje je zapisano pod 

sliko.  

 

Če je slika prevzeta iz literature se na koncu naslova v oglatem oklepaju sklicujemo na številko 

reference.  

 

Pred sliko in za njo, je prazna vrstica. Med sliko in njenim poimenovanjem ni prazne vrstice.  
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PRIMER: 

 

 
Slika 6: Spletna stran [26] 

 

Za grafe veljajo enaka pravila kot za slike.  

 

3.2 Tabele 

 

Tabele morajo biti postavljene na mesta, kamor vsebinsko sodijo, hkrati pa morajo biti v besedilu 

omenjene tako, da se navede njihova številka, npr. (glej Tabela 1). Tabele in njeni naslovi so 

poravnani sredinsko. Slog pisave je Arial velikosti 10 točk. Tabele morajo biti oštevilčene zaporedno. 

Za številko je dvopičje in naslov z veliko začetnico brez pike na koncu. Številčenje in poimenovanje je 

zapisano nad tabelo.  

 

Če je tabela prevzeta iz literature se na koncu naslova v oglatem oklepaju sklicujemo na številko 

reference.  

 

Za tabele uporabljamo črte debeline 1/2 pike. Pisava v tabelah: Arial, velikosti pisave 9 točk. Naslovne 

vrstice in stolpci so lahko krepk, pisave se ne sme spreminjati. Ne uporabljamo barv in senčenja. Pred 

in za tabelo vstavimo eno prazno vrstico. Med poimenovanjem tabele in tabelo ni prazne vrstice. 

 

PRIMER: 

 

Tabela 2: Število prebivalstva Slovenije po letih [19] 

LETO ŠTEVILO PREBIVALSTVA 

2015 2.062.874 

2016 2.064.188 

2017 2.065.895 

2018 2.066.880 

 

 

3.3 Formule in enačbe 

 

Za formule in enačbe uporabljajte orodje za oblikovanje enačb v MS Word. Formule serijsko 

naštevamo na desni strani znotraj oklepajev. V tekstu se sklicujemo z Formulo 1, Formula 2 itd. 
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Enostavne formule/enačbe lahko zapišemo tekoče, v vrstici z besedilom le, če višina formule/enačbe 

ne presega velikosti besedila v vrstici. V nasprotnem primeru formulo/enačbo zapišemo v samostojni 

vrstici, na desno zapišemo v oklepaj zaporedno številko formule, pod formulo razložimo znake, če je 

potrebno. Nad in pod formulo v svoji vrsti pustimo po eno vrstico prazno. 

 

PRIMER 1: Za poljubna tri pozitivna števila a, b in c, za katera velja a2 + b2 = c2 

 

PRIMER 2:  

 

                                                                                                                                 (1) 

 

 

4 SKLICEVANJE IN NAVAJANJE UPORABLJENIH REFERENC V 

IEEE NAČINU 
 

 

Velja splošno pravilo: karkoli nelastnega oz. tujega avtor besedila uporabi pri pisanju, je to vedno 

treba označiti s citatom oz. sklicem na primernem mestu v besedilu, in to ne glede na literaturo ali vir 

(internet, knjiga, revija, zbornik, časopis itd.). To velja tako za neposredne navedke (citiranje) kot tudi 

za uporabo idej in ugotovitev drugih avtorjev z lastnimi besedami (povzemanje). 

 

Navajanje: je uporaba dobesednega (od besede do besede), običajno krajšega navedka nekega 

teksta, za katerega je nujno, da njegov karakter avtentičnosti označimo z vključevanjem v narekovaje 

ter da nato navedemo njegovega avtorja. V izjemnih primerih je lahko tak navedek tudi daljši, ko 

želimo prav s celovitostjo povedanega predstaviti tehtnost avtorjeve misli. Navajanje je torej manj 

pomembno pri posredovanju teksta kot pri posredovanju idej. Uporabljen obseg navajanja ima svoje 

meje, bodisi, da so te določene z razumnim deležem glede na citirajoče delo, ali pa je obseg navedka 

omejen s posebnimi zahtevami nosilca avtorskih pravic.  

 

Parafraziranje: je razlaga z drugimi besedami: predstavitev avtorske misli ali ideje s spremenjenim 

besednim naborom, lahko tudi s nespremenjeno tekstovno dolžino. Izvirnost teksta tistega, ki 

parafrazira, lahko dosega celo samostojno odličnost, pa kljub temu tudi v tem primeru zaščita avtorske 

pravice do izvorne ideje ali misli zahteva navedek avtorja.  

 

Povzemanje oziroma sumiranje: je prav tako namenjeno sporočanju avtorske misli, ideje, teze ipd. 

vendar v skrajšani obliki. Tudi povzetek zahteva navedek originalnega vira oz. avtorja, ne glede na 

njegovo stilno in vsebinsko kvaliteto. 

 

Vsako referenco, ki jo uporabimo med besedilom, uvrstimo na seznam referenc. In vse reference, ki 

so na seznamu, morajo biti uporabljene v besedilu. 

 

Dobesedne navedbe oz. citate označujemo z narekovajem na začetku in na koncu navedbe. Za 

zadnjim narekovanjem sledi navedba številke reference v oglatem oklepaju. Na koncu sledi pika.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraphrase
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/
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PRIMER: 

 

»Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.« [14] 

 

Pri povzemanju referenc lahko uporabimo več različnih načinov: 

• Komponenta podjetja je zelo specifična [7]. 

• Podobnik [7] navaja, da je komponenta njihovega podjetja zelo specifična. 

• V primeru povzemanja iz več različnih referenc, ločimo številke referenc z vejicami [7, 12, 13]. 

• Pri odstavčnem naštevanju je referenca zapisana na koncu zadnje alineje.  

 

 KNJIGE 

PRAVILO [#] Začetnice imen. Priimek avtorja, Naslov: podnaslov, izdaja (če ni prva), Naslov serije, 

vol. , št. ,  ur. (urednik). Kraj izida: Izdajatelj, leto izdaje. 

PRIMERI 1 avtor 

[1] P. Jambrek, Uvod v sociologijo. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. 

 2 avtorja 

[2] D. Brown in S. Wilson, The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, 

Challenges, and Opportunities. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 

3 avtorji 

[3] A. Polajnar, V. Verhovnik in A. Sabadin, Ergonomija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 

2003. 

več kot 3 avtorji 

[4] L. Lovrečič et al., Vloga vzdrževanja pri doseganju stroškovno učinkovite proizvodnje: 

študija primera papirniškega stroja. Bled: Društvo inženirjev in tehnikov papirništva 

Slovenije, 2013. 

 

 ORGANIZACIJA KOT AVTOR 

PRAVILO [#] Organizacija, Naslov. Kraj izida: Izdajatelj, leto izdaje. 

PRIMER [5] Fakulteta za industrijski inženiring, Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del. 

Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2016. 

 

 BREZ AVTORJA 

PRAVILO [#] Naslov. Kraj izida: Izdajatelj, leto izdaje. 

PRIMER [6] Navodila za uporabo laserja. Novo mesto: Podjetje XY, 2013. 

 

 POGLAVJE V KNJIGI 

PRAVILO [#] Začetnice imen. Priimek avtorja, “Naslov poglavja,” v Naslov knjige: podnaslov, izdaja 

(če ni prva), Naslov serije, vol. (volumen), št., (številka), ur. (urednik), Kraj izida: 

Izdajatelj, leto izdaje, strani. 

 

 PRISPEVEK V PRIROČNIKU 

PRAVILO [#] Začetnice imen. Priimek avtorja, “Naslov prispevka,” v Naslov priročnika, ur. 

(urednik). Kraj izida: Izdajatelj, leto izdaje, str. 

PRIMER [8] J. Maroni, “Delovanje stroja,” v Priročnik za uporabo delovnih strojev, ur. B. Rajer. 

Ljubljana: GB Založba, 1998, str. 151-163. 

 

 ZBORNIK KONFERENCE 
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PRAVILO [#] Urednik(i), Naslov zbornika, naslov konference, datum, kraj, država. Kraj izida: 

Izdajatelj, leto izdaje. 

PRIMER [9]  I. Fink Grubačević, ur., 4. mednarodna znanstvena konferenca razvoja industrijskega 

inženiringa: priložnosti, potenciali, izzivi, 8.-9. april 2019, Otočec pri Novem mestu, 

Slovenija. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, 2019. 

 

 PRISPEVEK NA KONFERENCI (V ZBORNIKU) 

PRAVILO [#] Začetnice imen, Priimek avtorja, “ Dinamične napetosti v simetričnih 3-plastnih 

kompozitnih ploščah,” Naslov konfrence, datum, kraj, država, Urednik(i). Kraj izida, leto 

izdaje, strani. 

PRIMER [10] M. Ambrožič, "Sledenje ravnotežnih parametrov pri hoji po stopnicah za vodenje 

robotske proteze,"  4. mednarodna znanstvena konferenca razvoja industrijskega 

inženiringa: priložnosti, potenciali, izzivi, 8.-9. april 2019, Otočec pri Novem mestu, 

Slovenija, ur. I. Fink Grubačević. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring Novo 

mesto, 2019, str. 15 - 19. 

 

 PRISPEVEK NA KONFERENCI, DOSEGLJIV NA SPLETU 

PRAVILO [#] Začetnice imen, Priimek avtorja, “ Naslov prispevka,” Naslov konfrence, datum, kraj, 

država [Oblika]. Dosegljivo: Ime podatkovne zbirke oz. URL naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [10] M. Ambrožič, "Sledenje ravnotežnih parametrov pri hoji po stopnicah za vodenje 

robotske proteze,"  4. mednarodna znanstvena konferenca razvoja industrijskega 

inženiringa: priložnosti, potenciali, izzivi, 8.-9. april 2019, Otočec pri Novem mestu, 

Slovenija [splet]. Dosegljivo: https://mednarodnakonferenca.org/zbornik/home.jsp. [7. 7. 

2019].                                                                 

 

 ČLANEK V REVIJI 

PRAVILO  [#] Začetnice imena. Priimek avtorja članka, "Naslov članka," Naslov revije, vol. #, št. #, 

str. (številka začetne strani – številka končne strani članka), datum ali leto. 

PRIMER [11] V. Katunarić, “ Interkulturalizem,” Teorija in praksa, št. 30, str. 14-25, 1993. 

 

 ČLANEK V ČASOPISU 

PRAVILO [#] Začetnice imena. Priimek avtorja članka, "Naslov članka," Naslov revije, vol. #, št. #, 

str. (številka začetne strani – številka končne strani članka), datum ali leto. 

PRIMER [12] D. Novak, “ Pravi trenutek za energetske odločitve,” Dnevnik, str. 23, 19. 3. 2011. 

 PATENT 

PRAVILO [#] Avtor(ji), ”Naslov patenta,”  številka patenta, datum objave ali leto. 

PRIMER [13] M. Pavlin in V. B. Bregar, “Lossy cover for apertures through a shielding wall,” 

SI9200007 A, 18. 7. 2012. 

 

 ZAKON 

PRAVILO [#] Naslov zakona. Uradni list RS, letnica izdaje, številka izdaje, stran, na kateri se začne 

besedilo zakona. 

PRIMER [14] Zakon o gasilstvu. Uradni list RS, 1993, št. 6, str. 15. 

 

 STANDARD 

PRAVILO [#] “Naslov standarda”, številka standarda, letnica ali datum objave. 

PRIMER [15] “ Sistemi vodenja kakovosti,” SIST EN ISO 9001, 2015. 
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 E – KNJIGA 

PRAVILO [#] Začetnice imena. Priimek avtorja. (datum izdaje). Naslov knjige. (izdaja). [Oblika]. 

Kraj: Založnik. Dosegljivo: Ime podatkovne zbirke oz. URL naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [16] G. Kanin in B. Škrjanc. (2013). Strojni elementi [splet]. Ljubljana: Založba A. 

Dosegljivo: SpringerLink,  https://zalozbaa.com/book/150002/1884-9851-5854. 

[7.5.2019]. 

 

 ČLANEK NA SPLETU 

PRAVILO [#] Začetnice imena. Priimek avtorja članka. (Datum izdaje). “Naslov članka.” Naslov 

revije [Oblika].  Vol. (št.), str. (številka začetne strani – številka končne strani članka). 

Dosegljivo: Ime podatkovne zbirke oz. URL naslov. [datum dostopa]. 

PRIMER [19] F. Scham. (2006). “Bridge Inspection Reaches New Heights.” International Journal 

[splet]. 6(2), str. 101-115. Dosegljivo: 

http://www.internationaljournal.com/bridge_inspection_reaches_new_heights. [11. 2. 

2006]. 

 

 SPLETNI DOKUMENT 

PRAVILO [#] Začetnice imena. Priimek avtorja. (datum internetne objave). “Naslov dokumenta.” Ime 

spletne strani [Oblika]. Dosegljivo: internetni naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [20] B. Škorc. (2006). “Znanstveniki pred novim odkritjem.” Znanost Alfa [splet]. 

Dosegljivo: http://znanostalfa.si/znanstveniki_pred_novim_odkritjem_1126 [21. 6. 2018]. 

 

 SPLETNE STRANI - CELOTNA 

PRAVILO [#] Avtor [Oblika], Dosegljivo: internetni naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [21] Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto [splet], Dosegljivo: http://www.fini-

unm.si [27. 6. 2019]. 

 

 VISOKOŠOLSKA DELA 

PRAVILO [#] Začetnice imena. Priimek avtorja. “Naslov dela,” naziv visokošolskega dela. Kraj, 

Naziv univerze, Naziv fakultete, oddelek, leto. 

PRIMER [22] K. Rihter, “ Avtomatizacija umerjanja instrumenta z vrtljivo tuljavo,” diplomska 

naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2017.   

 

 VISOKOŠOLSKA DELA V ELEKTRONSKI OBLIKI 

PRAVILO [23] K. Rihter, “ Avtomatizacija umerjanja instrumenta z vrtljivo tuljavo,” diplomska 

naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2017 [splet]. 

Dosegljivo: http://www.... 

  

 SLIKE IZ SPLETA – avtor znan 

PRAVILO [#] Avtor, „Naslov slike“. [Oblika]. Dosegljivo: internetni naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [24] Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, „Študij na daljavo“ [splet], Dosegljivo: 

http://www.fini-unm.si. [27. 6. 2019]. 

  

 SLIKE IZ SPLETA – avtor ni znan 

PRAVILO [#] Naslov spletne strani. [Oblika]. Dosegljivo: internetni naslov. [Datum dostopa]. 

PRIMER [25] Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. [splet]. Dosegljivo: http://www.fini-

https://zalozbaa.com/book/150002/1884-9851-5854-
http://www.fini-unm.si/
http://www.fini-unm.si/
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unm.si. [27. 6. 2019]. 

  

 NEOBJAVLJENI DOKUMENTI 

PRAVILO [#] Podjetje / Avtor, Naslov dokumenta. Neobjavljen interni dokument, leto. 

PRAVILO TAJNI DOKUMENT:  

[#] Priročnik za dobavitelje. Neobjavljen interni dokument - tajni dokument, leto. 

ALI  

[#] Priročnik za dobavitelje. Neobjavljen interni dokument tajne narave. 

  

 INTERVJU 

PRAVILO [#] Začetnice imen. Priimek, „Naslov intervjuja.“ Izvedeno: Datum intervjuja. 

PRAVILO [13] I. Fink Grubačević, „Izvedba študija na daljavo na Fakulteti za industrijski inženiring 

Novo mesto.” Izvedeno: 18. 7. 2019. 

 

 

5 PLAGIATORSTVO 
 

Dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki so uporabljena v nalogi, morajo biti ustrezno 

navedena oziroma citirana. Plagiatorstvo, predstavljanje tujih del v kakršnikoli obliki, s katerim so tuje 

misli oziroma ideje predstavljene kot lastne je kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 

pravicah), morebitna kršitev pa pomeni hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski 

odgovornosti študentov FINI Novo mesto. Če se ugotovi, da so avtorska dela drugih avtorjev v 

pomembnem delu prikazana kot lastna, se to obravnava kot plagiat.  

 

Sestavni del vezanega izvoda naloge je tudi študentova izjava o avtorstvu, ki jo študent lastnoročno 

podpiše (Izjava se nahaja v prilogi). Izvirnost naloge se preveri s programom za preverjanje 

plagiatorstva, ki ga opravi mentor. Pri oddaji naloge za zagovor se priloži povzetek poročila iz 

programa za preverjanje plagiatorstva o izvirnosti naloge. 

 

Prehodno obdobje za uporabo sprejetih navodil 

Senat FINI Novo mesto je na svoji 113. (dopisni) seji sprejel sklep, da za uporabo sprejetih 

Navodil za pisanje strokovnih in znanstvenih del velja prehodno obdobje do 31. 12. 2019. V 

navedenem obdobju lahko kandidati za oddajo diplomske naloge uporabijo še prejšnjo verzijo 

Navodil za pisanje strokovnih in znanstvenih del, št. SA-FINI-20a, z dne 4. 10. 2016.  
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PRILOGA 1: Izjava o avtorstvu 

 

IZJAVA AVTORJA  
 

Spodaj podpisani/-a _______________________________________________ sem avtor diplomske / magistrske naloge z 

naslovom ____________________ pod mentorstvom ___________________. 

 

Izjavljam da,  

− je zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 

− sem pridobil/-a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih del v zaključnem delu študija in jih v zaključnem delu 

jasno in ustrezno označil/-a; 

− se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki skoraj dobesednega 

parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu Zakon 

o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007-ZASP-UPB3, 68/2008 in 110/2013), prekršek pa podleže tudi ukrepom 

disciplinske odgovornosti na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI) (Pravilnik o disciplinski 

odgovornosti študentov, Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi);  

−  se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za moj status na FINI; 

− soglašam, da se elektronska oblika zaključnega dela študija uporabi za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s 

programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana v nacionalni portal openscience; 

− na FINI neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski 

obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko 

repozitorij ReVIS ; 

− soglašam, da bodo dela deponirana/objavljena v ReVIS dostopna široki javnosti, kar vključuje tudi avtomatizirano indeksiranje 

preko spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in podatkovnega rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin; 

− dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v zaključnem delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega 

zaključnega dela študija. 

− je zaključeno delo lektorirano (tudi povzetek v tujem jeziku) in oblikovano v skladu s Pravilnikom o diplomski in magistrski 

nalogi ter Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del. 

 

Izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega dela študija, ki sem jo oddal/-a za objavo 

v repozitorij. 

Soglašam, da FINI daje na voljo javnosti zaključno delo pod pogoji licence Creative Commons BY-NC-ND-SA. 

 
 

Začasna nedostopnost: 

 

Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti ljudi in narave, varstva 

industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika:  

__________________________________________________________________________________ 

(ime, naslov naročnika) 

 

ne sme biti javno dostopno do __________________________ (datum odloga javne objave ne sme biti daljši kot 3 leta od 

zagovora dela). To se nanaša na tiskano in elektronsko obliko zaključnega dela študija. 
  

Trajna nedostopnost: 

Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti ljudi in narave, varstva 

industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika:  

________________________________________________________________________ 

(ime, naslov naročnika) 

 

ne sme biti trajno javno dostopno.  

 

Datum in kraj:       Ime in priimek avtorja: 

        ____________________________ 

Podpis mentorja: _________________________ 

(samo v primeru, če delo ne me biti javno dostopno)  

 

Podpis odgovorne osebe naročnika in žig: _______________________________________  

(samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno) 
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PRILOGA 2: Definicija posameznih pisnih izdelkov 

 

 

- Seminarska naloga 

 

Seminarska naloga je naloga, s katero študent v skladu z učnim načrtom pri posamezni učni enoti 

pripravi temeljno ali aplikativno raziskovalno nalogo v pisni obliki, ki jo predstavi in zagovarja. Pri 

izdelavi seminarske naloge se študent spoznava z določeno tematiko iz učnega načrta in si pridobi 

prve izkušnje pri pisanju strokovnih del, ki so osnova za pisanje diplomske naloge oziroma poglobi 

znanje z določeno tematiko na drugi stopnji. S seminarsko nalogo mora študent dokazati sposobnost 

povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja ter sposobnost samostojne uporabe aktualne 

strokovne literature.  

 

Seminarska naloga je lahko teoretična ali sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Seminarsko 

nalogo študent običajno predstavi v okviru vaj, ki so namenjene praktični uporabi teoretičnih spoznanj 

pri predmetu. Vsebinsko je vezana na izvedbeni načrt predmeta. Seminarsko nalogo lahko napiše 

eden ali skupina študentov. V takem primeru se tema razdeli na več podtem. Iz pisnega izdelka in 

predstavitve morata biti razvidna prispevek in delo posameznega člana, ki je osnova za oceno. Ocena 

seminarske naloge je sestavni del končne ocene, predvidene v izvedbenem načrtu. Obseg 

seminarske naloge je praviloma 15.000 do 75.000 znakov (brez presledkov). 

 

- Projektna naloga 

 

Projektna naloga je naloga, ki jo študent opravi v obliki projektnih raziskovalnih in problemskih nalog in 

ki omogoča pridobiti strokovno znanje in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju 

zahtevnih strokovnih in delovnih problemov in uporabe ter sinteze različnih tehničnih in poslovnih 

znanj. 

 

- Aplikativna in temeljna raziskovalna naloga 

 

Aplikativna raziskovalna naloga je je teoretična ali eksperimentalna raziskava, usmerjena v reševanje 

praktičnega problema oziroma realizacijo zastavljenega cilja. Aplikativna raziskovalna naloga je 

samostojno delo študenta, ki ga pripravi pod vodstvom izvajalca predmeta. V njej so koristne 

informacije in spoznanja, do katerih je študent prišel v času študija z individualnim študijskim delom in 

s pomočjo empiričnega gradiva. Je samostojna pisna obravnava konkretnega problema iz prakse, s 

predlogom za njegovo rešitev. S tem študent dokaže, da je sposoben tehtno obravnavati praktični 

strokovni problem ob uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov kot vira 

informacij in ob obvladovanju izbranih metodoloških orodij za reševanje problemov. Aplikativno 

raziskovalno nalogo lahko napiše eden ali skupina študentov. V takem primeru se tema razdeli na več 

podtem. Iz pisnega izdelka in predstavitve morata biti razviden prispevek in delo posameznega člana, 

ki je osnova za oceno. 

 

Za temeljno raziskovalno nalogo je značilno, da povečuje zakladnico znanstvenih spoznanj, 

zakonitosti pojavov in procesov, ki pospešujejo razvoj človeštva. Nova spoznanja so osnova za 

aplikativne in razvojne raziskave. Temeljni projekt je eksperimentalno ali teoretično delo, s katerim 

želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev. 
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- Poročilo o strokovni praksi  

 

Študent mora po končani praksi izdelati pisno poročilo o strokovni praksi, v obsegu od 10 do 20 strani 

(15.000 do 45.000 znakov brez presledkov). Študent mora predstaviti določen problem, izziv, aktivnost 

ali projekt iz organizacije, ki ga je spoznal, v katerem je bil udeležen, ali ki je povezan z njegovim 

delom v organizaciji.  Za pripravo poročila se smiselno uporablja Pravilnik o diplomski in magistrski 

nalogi, Pravilnik o izvajanju strokovne prakse študentov in Navodila za pisanje strokovnih in 

znanstvenih del. 

 

- Strokovni članek 

 

Strokovni članek je samostojno delo študenta, ki ga pripravi pod vodstvom mentorja, ki je nosilec 

predmeta. V njem so koristne informacije in spoznanja, do katerih je študent prišel v času študija in z 

individualnim raziskovalnim študijskim delom. Praviloma ne vsebuje izvirnih dosežkov. V njem so 

predstavljena že znana spoznanja s ciljem, da se uporabijo v teoriji in praksi, da se razširijo že znana 

spoznanja, stališča, teorije idr. Je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov 

izvirnih raziskav in širjenju znanja z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati 

informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nova spoznanja, ki vključujejo tudi rezultate lastnega 

raziskovalnega dela. V njem se ponavljajo znani rezultati preučevanja (že opravljenih raziskav), ki so 

koristni za širjenje znanstvenih spoznanj in prilagajanje rezultatov znanstvenih preučevanj potrebam 

znanstvene teorije in prakse. Obseg strokovnega članka je odvisen od števila kreditnih točk in s tem 

povezanega individualnega študijskega dela študenta. Oblikovno tehnični vidik članka določi uredniški 

odbor zbornika oz. revije, ki ga pisec članka mora upoštevati. 

 

- Znanstveni članek 

 

Struktura in oblika znanstvenega in strokovnega članka sta podobni. Pri pisanju je potrebno upoštevati 

tehnične vidike uredniškega odbora zbornika ali revije, v kateri ga želimo objaviti. Znanstveni članek je 

samostojno delo študenta, katerega lahko pripravi popolnoma samostojno, pod vodstvom mentorja ali 

v somentorstvu z enim ali več študentov ali predavateljev. Bistvena razlika med strokovnim in 

znanstvenim člankom je v vsebini, vsebovati mora izvirne dosežke. Predvsem doktorski študenti z 

objavami znanstvenih člankov dokazujejo svojo aktivnost na znanstveno-raziskovalnem področju. 

 

- Diplomska naloga 

 

Diplomska naloga je samostojno strokovno delo študenta, v katerem pod vodstvom mentorja obdeluje 

določeno temo. Osnovni namen diplomske naloge je, da študent dokaže sposobnost, samostojnost in 

iznajdljivost pri celostnem reševanju teoretičnih in praktičnih problemov, za katere pa ni nujno, da so 

originalni. Pri izdelavi diplomske naloge mora študent dokazati sposobnost uporabe teoretičnega in 

praktičnega znanja, pridobljenega v času študija ter sposobnost samostojne uporabe aktualne 

domače in tuje strokovne literature. Poleg tega mora študent dokazati sposobnost uporabe 

raziskovalnih metod, tujih spoznanj, stališč, strokovnih dejstev, ki so objavljena v uporabljeni citirani 

strokovni literaturi, sposobnost zbiranja, selekcioniranja, obdelave, grafičnega prikaza in interpretacije 

zbranih podatkov. Obseg diplomske naloge je praviloma 90.000 do 150.000 znakov (brez presledkov). 

Diplomsko nalogo kandidat ustno zagovarja pred komisijo. Postopek prijave, oddaje in zagovora 

diplomske naloge določa Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi. 
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- Magistrska naloga 

 

Magistrska naloga je samostojno raziskovalno delo, ki ga kandidat izdela pod vodstvom mentorja. 

Vsebovati mora teoretična izhodišča in praviloma njihovo preverjanje v samostojnem raziskovanju 

aktualnih problemov s področij magistrskih študijev fakultete. Pri obravnavi izbrane teme mora 

kandidat z uporabo ustreznega raziskovalnega instrumentarija sistematično posredovati rezultate 

svojega raziskovanja. Kandidat mora dokazati sposobnost pisnega elaboriranja in reševanja aktualnih 

praktičnih problemov različnih služb, institucij, ustanov, podjetij, dejavnosti in širše. Nujno je, da 

magistrska naloga zadovoljuje sodobne metodološke in tehnične standarde. Obseg magistrske naloge 

je praviloma 120.000 do 180.000 znakov (brez presledkov). Magistrsko nalogo kandidat ustno 

zagovarja pred komisijo. Postopek prijave, oddaje in zagovora magistrske naloge določa Pravilnik o 

diplomski in magistrski nalogi. 

 

- Doktorska disertacija 

 

Doktorska disertacija je samostojno znanstveno delo, ki ga kandidat izdela pod vodstvom mentorja. 

Postopek prijave, izdelave in zagovora doktorske naloge opredeljuje Pravilnik o doktorskem študiju. 

Značilnost doktorske disertacije je, da mora vsebovati izviren prispevek v zakladnico slovenske oz. 

svetovne znanosti. Obseg  doktorske disertacije je praviloma 150.000 do 300.000 znakov (brez 

presledkov). 

 

 


