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Na podlagi 71. člena Statuta Univerze na Primorskem in 39. člena Pravil UP Fakultete za management je Senat UP 

Fakultete za management na 56., redni seji dne 14. 7. 2022  sprejel 

 

PRAVILNIK O DIPLOMIRANJU: UNIVERZITETNI PROGRAM 1. STOPNJE (VPISANI OD 2019/2020 DALJE) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopke za pripravo in zagovor diplomskega dela in način opravljanja 

diplomskega izpita na univerzitetnem študijskem programu  prve stopnje Management Univerze na Primorskem 

Fakultete za management (v nadaljevanju: UP FM). 

 

2. člen 

Ta pravilnik velja za študente, ki so se vpisali v 1. letnik na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje 

Management od študijskega leta 2019/2020 dalje. Ta pravilnik velja tudi za študente vpisane pred študijskim letom 

2019/2020, ki oddajo izjavo, da želijo študij zaključiti na način, določen s tem pravilnikom. 

 

3. člen 

Univerzitetni študijski program se zaključi z zagovorom diplomske naloge ali z ustnim zagovorom  diplomskega 

izpita. 

 

V diplomskem delu študent izkaže uporabo teoretičnih znanj v praksi, sposobnost samostojnega analitičnega 

razmišljanja in sposobnost pisne predstavitve. Z ustnim zagovorom pred komisijo študent izkaže sposobnost ustne 

predstavitve. 

 

Z diplomskim izpitom študent izkaže poglobljeno znanje na strokovnem področju, kamor so vsebinsko umeščena 

problemska vprašanja postavljena v diplomskem izpitu. Diplomski izpit sestoji iz pisnega in ustnega dela. S pisnim 

delom študent izkaže razumevanje poslovne prakse, sposobnost samostojnega analitičnega dela in sposobnost 

pisne predstavitve, z ustnim delom pa sposobnost ustne predstavitve. 

 

4. člen 

Izrazi, ki so v tem pravilniku zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol. 

 

II/A DIPLOMSKO DELO 

Splošno o diplomskem delu 

5. člen 

Diplomsko delo je študentova individualna intelektualna stvaritev, ki je pisno izražena v obliki diplomske naloge. 

Diplomska naloga mora biti rezultat samostojnega strokovnega dela študenta. Študent diplomsko nalogo zagovarja 

pred komisijo. 

 

Pri pripravi diplomske naloge mora spoštovati avtorske pravice drugih avtorjev tako, da se ustrezno sklicuje na 

njihova avtorska dela v besedilu in v seznamu literature – skladno z Navodili za oblikovanje pisnih izdelkov na UP 

FM. 

 

Študent krši vsebinske zahteve pri pripravi diplomske naloge, če diplomska naloga ne izpolnjuje pogojev iz prvega 

in drugega odstavka ali če študent v diplomski nalogi prepiše besedila drugih avtorjev v celoti ali delno brez navedb 

avtorjev (plagiat). 

 

6. člen 

Diplomska naloga je praviloma napisana v slovenščini. Študent lahko zaprosi za pisanje diplomske naloge v 

angleškem jeziku.  
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Če se študijski program izvaja v angleškem jeziku, je diplomska naloga napisana v angleškem jeziku, prav tako se 

postopki in dokumentacija vodijo v angleškem jeziku.  

 

Pri študijskem programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, zagovor naloge poteka v slovenskem jeziku, razen v 

primeru odobritve prošnje za zagovor naloge v angleškem jeziku. 

 

Pri študijskem programu, ki se izvaja v angleškem jeziku, zagovor naloge poteka v angleškem jeziku. 

 

 

Roki za prijavo teme, dispozicije in oddajo naloge 

7. člen 

Po tem pravilniku so roki za posamezne postopke od izbire teme do zagovora diplomske naloge v tekočem 

študijskem letu naslednji: 

• UP FM najkasneje do 31. oktobra objavi seznam tem in mentorjev.  

• UP FM v jesenskem semestru izvede diplomske seminarje, ki se ga študent obvezno udeleži, 

• Študent izmed objavljenih tem in mentorjev izbere temo in mentorja najkasneje do 30. novembra (obr. 

DN1). 

• Študent prejme potrditev teme in mentorja do 15. decembra.  

• Študent prijavi nalogo in odda dispozicijo najkasneje do 31. marca. (obr. DN2) 

• Študent prejme potrditev (ali zavrnitev) dispozicije najkasneje do 20. aprila. 

• Študent odda diplomsko nalogo mentorju v pregled (v e-učilnico) najkasneje  do 1. oktobra. (obr. DN3) 

• Študent odda končno verzijo naloge, ki jo je potrdil mentor, v referat najkasneje do 1. decembra.  

• Dekan najkasneje v desetih (10) dneh od izpolnitve pogojev za zagovor imenuje komisijo za zagovor.  

 

Obveznosti študenta 

8. člen 

Obveznosti študenta so:  

• udeležba na delavnicah diplomskega seminarja, 

• študent izbere temo in mentorja, 

• študent se sestane z mentorjem na pogovornih urah,  

• študent v sodelovanju z mentorjem pripravi dispozicijo in prijavi nalogo, 

• študent v stalnem sodelovanju z mentorjem pripravi nalogo, 

• študent odda diplomsko nalogo mentorju v pregled (v e-učilnico) in končno verzijo naloge v referat. 

 

 

Obveznosti mentorja  

9. člen 

Mentor diplomske naloge je lahko habilitiran visokošolski učitelj UP FM z nazivom docent, izredni profesor ali redni 

profesor, ki je praviloma izvajalec predmetov na študijskih programih prve stopnje. 

 

Naloge mentorja: 

• najkasneje do 15. oktobra  pripravi tri teme. 

• redna srečanja in druge oblike komuniciranja (e-pošta, Moodle) s študentom (od prijave teme in od 

prijave dispozicije do oddaje naloge), 

• potrdi dispozicijo pred prijavo dispozicije naloge, 
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• študenta opozoriti na tehnične (citiranje in navajanje virov, členjenost, tehnična opremljenost)  in 

jezikovne zahteve (lektoriranje) pri izdelavi naloge, 

• utemelji oceno, 

• pripravi poročilo o pregledu naloge s programom za odkrivanje podobnih vsebin, 

• mentor je član komisije za zagovor. 

 

Prijava naloge in dispozicije 

10. člen 

Prijava dispozicije diplomske naloge obsega: 

a) izpolnjeno in podpisano prijavo (obr. DN2), ki vsebuje podatke o: 

• študentu, 

• diplomski nalogi, 

• mentorjevem soglasju k dispoziciji, 

• organizaciji in soglasju organizacije (če gre za obravnavo primera iz organizacije); 

b) dispozicijo diplomske naloge, ki obsega praviloma do štiri strani formata A4 (približno 1.000 besed) in 

vsebuje: 

• delovni naslov diplomske naloge, 

• opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, 

• namen in cilje diplomske naloge, 

• predvidene metode za doseganje teh ciljev, 

• predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu, 

• predvideno členjenost vsebine diplomske naloge – kazalo, 

• seznam predvidene literature in virov. 

 

11. člen 

Prijavo dispozicije diplomske naloge (v nadaljevanju prijava), ki jo je podpisal mentor, odda študent v referat. 

 

Prijava je napisana v slovenščini ali angleščini. Prošnja za pisanje in zagovor diplomske naloge v drugem tujem 

jeziku je sestavni del prijave. O prošnji odloča dekan. 

 

Dekan potrdi ali zavrne dispozicijo diplomske naloge najkasneje do 20. aprila. Dispozicija diplomske naloge je 

potrjena, ko jo potrdi dekan in jo posreduje v referat. Ta jo evidentira in kopijo obrazca pošlje študentu in mentorju, 

en izvod pa arhivira. 

 

Struktura in oblika naloge 

12. člen 

Študent pripravi diplomsko nalogo, ki mora imeti naslednje sestavine: 

(1) Obseg diplomskega naloge: diplomska naloga (brez prilog) obsega praviloma dve avtorski poli (do 60.000 

znakov) oziroma do 30 strani). 

(2) Struktura diplomske naloge: 

• naslovna stran diplomske naloge je izdelana v skladu s prilogo A k temu pravilniku. Naslov diplomske 

naloge mora biti razumljiv, jedrnat in ne daljši od 10 besed, ter ne sme vsebovati imena obravnavane 

organizacije; 

• povzetek v slovenščini in angleščini (80–100 besed) in ključne besede v slovenščini in angleščini (do 5 

ključnih besed); 

• kazalo vsebine, ki vsebuje navedbo poglavij in podpoglavij s stranmi; 

• kazalo slik in preglednic z navedbo strani; 

• seznam najpogostejših okrajšav; 

• uvod (približno desetino celotnega besedila), ki obsega prijavljeno dispozicijo; 

• osrednji del (približno 60 % – 70 % celotnega besedila) obsega analizo obravnavanega problema;  
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• sklep (približno 10 % –20 % celotnega besedila) je povzetek najpomembnejših ugotovitev, predvsem 

glede na cilje, zastavljene v uvodu diplomske naloge; 

• seznam literature in seznam virov obsega literaturo in vire, ki jih je študent uporabil pri izdelavi diplomske 

naloge in jih v besedilu navaja; 

• kazalo prilog, na katere se študent v diplomski nalogi sklicuje in druge priloge. 

(3) Tehnični, oblikovni in jezikovni vidiki diplomske naloge: 

• za tehnično, oblikovno, jezikovno in slovnično pravilnost diplomske naloge je odgovoren študent; 

• glede tehničnih in oblikovnih vidikov diplomske naloge upošteva študent tehnična navodila za oblikovanje 

diplomske naloge ter osnovne napotke za rabo znanstvenega aparata in navodila mentorja; 

• diplomska naloga je pokončnega formata A4, (tiskano dvostransko in vezana),  

• platnice in naslovna stran: 

− platnice so modre; 

− barva črk na platnicah je zlata; 

− vsebino in obliko besedila na platnicah in hrbtišču kaže priloga B; 

− vsebino in obliko naslovne strani kaže priloga A. 

 

 

Oddaja naloge 

13. člen 

Študent mora oddati  vsebinsko, tehnično in oblikovno ustrezno diplomsko nalogo mentorju v pregled (naloži v 

e-učilnico) najkasneje do 1. oktobra (obr. DN3a).  

 

Študent odda končno verzijo naloge, popravljeno v skladu z navodili mentorja do 1. decembra. Mentor s podpisom 

na obrazcu o oddaji naloge in podpisanim poročilom o pregledu naloge s programom za odkrivanje podobnih 

vsebin (Turnitin) potrjuje, da je diplomska naloga primerna za zagovor. 

 

Če študent do roka ne odda končne verzije naloge se lahko enkrat podaljša rok za oddajo največ za tri (3) mesece. 

 

Če študent do podaljšanega roka ni oddal končne verzije naloge se šteje, da je od diplomske naloge/teme odstopil 

in mora ponovno prijaviti temo.    

 

Študent lahko samo enkrat ponovno prijavi temo. 

 

 

Presoja tehnične ustreznosti 

14. člen  

Referat presodi tehnično ustreznost končne verzije diplomske naloge iz prejšnjega člena najkasneje v petnajstih 

(15) dneh od oddaje naloge v referat (obr DN5).  

 

Če je diplomska naloga tehnično ustrezna, oz. potrebuje le manjše tehnične popravke, študent tehnično ustrezno 

nalogo odda (v e-učilnico) najkasneje v desetih (10) dneh. Študent skupaj z končno verzijo naloge odda tudi potrdilo 

o opravljeni lekturi diplomske naloge ter dokazilo o ustrezni strokovni usposobljenosti osebe, ki je nalogo 

lektorirala (obr DN3b) . 

 

Če diplomska naloga potrebuje večje (tehnične in oblikovne) popravke (neustrezno citiranje, neustrezna struktura 

ipd.), mora študent oddati tehnično ustrezno nalogo ponovno v pregled referatu najkasneje štirinajst (14) dni pred 

zagovorom. 

 

Če študent v tridesetih (30) dneh od druge zavrnitve ne odda tehnično ustrezne naloge, se šteje, da je od diplomske 

naloge/teme odstopil.    
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Imenovanje komisije  

15. člen 

Dekan imenuje komisijo za oceno in zagovor v štirinajstih (14) dnevih od prejema tehnično ustrezne verzije naloge. 

 

Komisija za oceno in zagovor diplomske naloge je tričlanska, sestavljena iz visokošolskih učiteljev UP FM z nazivom 

docent, izredni profesor ali redni profesor (v nadaljevanju komisija) in sicer: predsednika komisije, ki vodi postopek 

zagovora (v nadaljevanju predsednik) ter dva člana komisije (v nadaljevanju član). Mentor je  član komisije. 

 

Na podlagi sklepa dekana o imenovanju komisije referat pošlje predsedniku in članu komisije e-izvod diplomske 

naloge.  

 

Predsednik  komisije sporoči oceno naloge v referat najkasneje v štirinajstih (14) dneh od imenovanja.  

 

16. člen 

Študent lahko pristopi k zagovoru diplomske naloge, ko ima opravljene vse študijske obveznosti po študijskem 

programu.  

Študent, ki je diplomsko nalogo predhodno že oddal in še ni izpolnjeval pogojev za zagovor, po prejemu zadnje 

ocene v referat odda prijavo na zagovor. 

 

Zagovor diplomske naloge mora biti opravljen najkasneje do konca septembra v študijskem letu, ki nastopi po 

prijavi dispozicije naloge. Če do takrat študent ne opravi zagovora diplomske naloge, mora ponovno prijaviti 

temo in oddati novo diplomsko nalogo. To lahko stori le enkrat. 

 

 

Zagovor naloge 

17. člen 

Zagovor diplomske naloge se razpiše na prvi naslednji razpisan termin po imenovanju komisije (Letni razpored 

terminov zagovorov diplomskih del na UP FM). 

 

Referat obvesti študenta o datumu zagovora najkasneje pet (5) dni pred zagovorom. 

 

Zagovor je javen. Datum zagovora je objavljen vsaj tri dni prej na spletni strani UP FM. 

 

18. člen 

Pred zagovorom komisija na podlagi dokumentacije ugotovi, če je naloga primerna za zagovor in odloči o začetku 

zagovora. 

 

Če komisija v diplomski nalogi ugotovi hude pomanjkljivosti (plagiat), se zagovor ne izvede.  

Če komisija v nalogi ugotovi takšne pomanjkljivosti, ki zahtevajo uvedbo disciplinskega postopka zoper študenta, 

poda predlog za uvedbo postopka pri pristojnemu organu. Do dokončnosti odločitve v takem postopku je postopek 

diplomiranja začasno ustavljen. Če je v disciplinskem ali drugem postopku ugotovljena odgovornost študenta za 

očitano kršitev, oziroma mu je izrečena sankcija za kršitev, se naloga oceni z oceno nezadostno (5), v nasprotnem 

primeru se postopek diplomiranja nadaljuje. 

 

Če komisija v diplomski nalogi ugotovi manjše pomanjkljivosti, se lahko zagovor izpelje. Če komisija zagovor izpelje 

kljub ugotovljenim manjšim pomanjkljivostim, svoje pripombe vnese v zapisnik zagovora. Ugotovitve oziroma 

pripombe komisije mora študent upoštevati in najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva zagovora oddati 

popravljeno diplomsko nalogo. Ustreznost ponovno oddane diplomske naloge presodi mentor, ki o tem dopolni 

zapisnik zagovora. 
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19. člen 

Dokumentacija za zagovor vsebuje: 

• obrazec DN3a: Oddaja diplomske naloge in izjava o avtorstvu, 

• obrazec DN3b: Potrdilo o opravljeni lekturi 

• obrazec DN4: Poročilo o pregledu naloge s programom za odkrivanje podobnih vsebin, 

• obrazec DN5: Presoja tehnične ustreznosti diplomske naloge in 

• obrazec DN6: Zapis o diplomi. 

 

20. člen 

Zagovor diplomske naloge poteka tako, da predsednik povabi študenta v prostor za zagovor in ga predstavi članom 

komisije ter prisotni javnosti ter pojasni postopek zagovora. 

 

Študent predstavi svojo diplomsko nalogo. Po predstavitvi komisija študentu postavi vprašanja, ki se navezujejo na 

vsebino diplomske naloge. Vprašanja lahko postavljajo tudi drugi prisotni.   

 

21. člen 

Po zagovoru komisija oceni diplomsko nalogo v odsotnosti študenta in javnosti. Predsednik oceno na kratko ustno 

obrazloži ter zaključi postopek zagovora. 

 

Predsednik piše zapisnik, ki ga konča s sklepom o uspešnosti zagovora diplomske naloge. 

 

 

Končna ocena  

22. člen 

Diplomska naloga je ocenjena z eno od ocen: odlično (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro (7),  zadostno (6) 

ali nezadostno (5-1). Končno oceno uskladijo predsednik in člani komisije. Sestavljena je iz ocene naloge in ocene 

zagovora, ob upoštevanju ocene mentorja.  

Pri ocenjevanju diplomske naloge se upošteva zlasti: 

• težavnost obravnavane teme oz. problema, 

• izkazano razumevanje poslovnega okolja,  

• izkazano sposobnost uporabe teoretičnega znanja na proučevanem primeru, 

• izkazano sposobnost samostojnega analitičnega dela, 

• poglobljenost tematike pri obravnavi, 

• ustvarjalni prispevek študenta, 

• samostojno kritično razmišljanje, 

• sposobnost argumentiranega izražanja lastnih stališč, 

• predstavitev diplomske naloge,  

• odgovori na zastavljena vprašanja.  

 

23. člen 

V primerih, ko komisija od študenta zahteva odpravo pomanjkljivosti v diplomski nalogi, pa študent popravljene 

diplomske naloge ne odda v predpisanem roku oziroma mentor ali komisija ocenita, da pomanjkljivosti niso bile 

odpravljene, se diplomsko nalogo oceni z oceno nezadostno (5), kar se zabeleži v zapisniku o zagovoru. Predsednik 

komisije oziroma mentor odda tako dopolnjen zapisnik o zagovoru v referat. Referat obvesti študenta o oceni 

diplomske naloge. 

 

24. člen 

Če se študent ne strinja z oceno diplomske naloge in/ali zagovora, lahko poda pisni ugovor z utemeljitvijo 

najpozneje v roku 48 ur (dva dni) po zagovoru. Pisni ugovor z obrazložitvijo odda dekanu. Če dekan presodi, da je 

ugovor utemeljen, imenuje novo komisijo, pred katero se izpelje zagovor. Ocena te komisije je dokončna. 

 

 



7 
 

25. člen 

Če je končna ocena nezadostna (5-1), mora študent postopek izbire teme in mentorja pričeti znova, študent se 

lahko odloči, da bo študij zaključil z diplomskim izpitom. To lahko stori le enkrat. 

 

Oddaja vezanega izvoda naloge 

26. člen 

V petnajstih (15) dneh po uspešno opravljenem zagovoru oziroma dopolnitvi zapisnika o zagovoru z ugotovitvijo 

mentorja o odpravi manjših pomanjkljivosti, odda študent v referat en vezan izvod diplomske naloge in v primeru 

popravkov (na zagovoru) še enkrat končno elektronsko verzijo naloge v PDF zapisu odda v e-učilnico.  

 

27. člen 

UP FM izda študentu začasno potrdilo o diplomiranju v sedmih (7) dneh po oddaji vezanega izvoda naloge in 

končne oddaje elektronske verzije naloge v PDF zapisu. Potrdilo podpiše dekan. S tem študent pridobi strokovni 

naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006 in 

spremembe). 

 

Diplomska mapa 

28. člen 

Referat vodi o vsaki diplomski nalogi mapo, ki vsebuje obrazce od DN1 do DN5 s prilogami in zapisnik o zagovoru. 

Elektronska verzija diplomske naloge, oddana v referat skladno z 13., 14. oz. 18. členom, je tista verzija, ki se shrani 

v mapo študenta. 

 

29. člen 

Če se kadar koli po dokončanju študija pojavi sum, da diplomska naloga ni študentova avtorska stvaritev, se uvede 

ustrezne postopke za odvzem strokovnega naslova. 

Pri postopku za odvzem strokovnega naslova se upošteva Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na 

Primorskem. 

 

 

II/B DIPLOMSKI IZPIT 

Splošno o diplomskem izpitu 

30. člen 

Zaključna študijska obveznost Diplomski izpit sestoji iz pisnega in ustnega dela. Pisni del diplomskega izpita je 

študentova individualna intelektualna stvaritev, ki mora biti rezultat samostojnega kritičnega pogleda na strokovni 

izziv, obravnavan v strokovnem besedilu. 

 

Pri pripravi pisnega dela diplomskega izpita študent pokaže sposobnost samostojnega analitičnega dela, 

samostojnega proučevanja študije primera, kritičnega odnosa do obravnavane tematike in zmožnost predstavitve 

lastnih rešitev. 

 

Pisni del diplomskega izpita lahko vsebuje tudi povzemanje in citiranje drugih avtorjev, vendar predvsem zaradi 

argumentacije lastnega kritičnega razmišljanja in prikaza kritičnega odnosa do obravnavane tematike. Pisni del se 

pripravi skladno z 34. členom tega pravilnika. 

 

Študent krši vsebinske zahteve pri pripravi pisnega dela diplomskega izpita, če pisni del diplomskega izpita ne 

izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka ali če študent v pisnem delu prepiše besedila drugih avtorjev v celoti ali 

delno, kar je razvidno iz izpisa Turnitin. 

 

31. člen 

Pisni del diplomskega izpita je napisan v slovenščini za študente vpisane v program, ki se izvaja v slovenskem jeziku 

ali v angleščini za študente vpisane v program, ki se izvaja v angleškem jeziku. Postopki in dokumentacija se vodijo 
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v slovenskem oziroma v angleškem jeziku. Študent lahko zaprosi za pisanje pisnega dela diplomskega izpita v 

angleškem jeziku. 

 

Ustni del izpita oz. zagovor je v slovenskem jeziku za študente, vpisane v program, ki se izvaja v slovenskem jeziku 

ali v angleškem jeziku za študente, vpisane v program, ki se izvaja v angleškem jeziku. 

 

 

Roki izvedbe diplomskega izpita  

32. člen 

Po tem pravilniku so roki za posamezne postopke za izvedbo diplomskega izpita v tekočem študijskem letu 

naslednji: 

• Katedre najkasneje do 31. marca pripravijo gradivo za dva diplomska izpita.  

• Študent, ki se odloči, da bo študijsko obveznost opravil z diplomskim izpitom odda prijavo na diplomski 

izpit najkasneje do 31. marca. 

• Študent v e-učilnici izbere temo in prevzame gradivo za pisni del izpita prvi študijski dan v 4. kvartalu. 

• Študent odda pisni del izpita najkasneje do 30. maja. 

• Dekan najkasneje do 5. junija imenuje komisijo za oceno pisne naloge in zagovor. 

• Študent prejme oceno ali pisni naloga vsebuje oz. ne vsebuje podobne vsebine (plagiat) najkasneje do 7. 

junija). 

• Študent najkasneje do 20. junija prejme oceno pisnega dela.  

• Študent se prijavi na zagovor diplomskega izpita v ŠIS-u vsaj 5 dni pred razpisanim zagovorom. 

 

 

Prijava na diplomski izpit 

33. člen 

Študent, ki se je prijavil na diplomski izpit (obrazec DI1), izbere temo in prevzame gradivo za pisni del izpita prvi 

študijski dan v 4. kvartalu v e-učilnici. Izbira teme poteka po načelu prvi pride prvi izbira.  Pisni del izpita sestoji iz 

dveh strokovnih besedil, ki jih študent prouči v skladu z navodili. 

 

Če študent ni prevzel gradiva za pisni del izpita, se šteje, da je od diplomskega izpita odstopil. Ponovno se lahko 

prijavi na diplomski izpit naslednje leto ali pa se odloči, da bo študijsko obveznost opravil z diplomskim delom. 

 

Študent pripravi pisni izdelek, ki je študentova individualna intelektualna stvaritev in vsebuje izključno študentov 

samostojni kritični pogled na obravnavano tematiko. Pisna naloga mora biti vsebinsko in tehnično oblikovana 

skladno s 34. členom tega pravilnika. 

 

Struktura in oblika pisne naloge 

34. člen 

Pisna naloga mora imeti naslednje sestavine: 

(1) Obseg pisne naloge obsega praviloma največ eno avtorsko polo (do 30.000 znakov) oziroma do 16 strani. 

(2) Struktura pisne naloge: 

• naslovna stran pisne naloge je izdelana v skladu s prilogo DI/A k temu pravilniku; 

• uvod, v katerem študent delno povzame vsebino in tematiko v obravnavanih strokovnih besedilih;  

• osrednji del obsega analizo obravnavanega problema in samostojno kritično razmišljanje ter snovanje 

predlogov rešitev; 

• sklep je povzetek najpomembnejših ugotovitev; 

• seznam literature in seznam virov obsegata literaturo in vire, če jih je študent v nalogi navajal.   

(3) Tehnični, oblikovni in jezikovni vidiki pisne naloge: 

• za tehnično, oblikovno, jezikovno in slovnično pravilnost pisne naloge je odgovoren študent; 

• glede tehničnih in oblikovnih vidikov pisne naloge študent smiselno upošteva tehnična navodila za 

oblikovanje diplomskega dela ter osnovne napotke za rabo znanstvenega aparata; 
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• pisna naloga je pokončnega formata A4; 

• študent pisno nalogo odda v elektronski obliki v PDF zapisu. 

 

Oddaja pisne naloge 

35. člen 

Študent pisno nalogo odda v elektronski obliki v PDF zapisu v e-učilnico najkasneje do 30. maja skupaj z 

obrazcem DI2 - oddaja naloge. Predsednik komisije do  7. junija na podlagi izpisa Turnitin iz e-učilnice presodi, če 

se lahko začne postopek ocene pisnega dela diplomskega izpita oz. če se naloga oceni kot plagiat. 

 

Če študent ni oddal pisne naloge do predvidenega roka, se šteje, da je od diplomskega izpita odtopil. Ponovno 

lahko prijavi diplomski izpit naslednje leto, študent pa lahko od diplomskega izpita odstopi le enkrat. 

 

Imenovanje komisije za oceno naloge in zagovor 

36. člen 

Dekan najkasneje do 5. junija imenuje komisijo za oceno pisne naloge in zagovor (v nadaljevanju komisija). 

Komisija oceno pisne naloge uskladi in utemelji (obrazec DI3) najkasneje do 20. junija. Za kandidate, ki ponovno 

oddajo pisno nalogo v istem študijskem letu dekan imenuje komisijo najkasneje do 21. avgusta. 

Komisija je tričlanska, sestavljena iz visokošolskih učiteljev UP FM z nazivom docent, izredni profesor ali redni 

profesor (v nadaljevanju komisija) in sicer: predsednika komisije, ki vodi postopek zagovora (v nadaljevanju 

predsednik) ter dva člana komisije (v nadaljevanju član). 

Referat obvesti študenta o komisiji, seznam imenovanih komisij se objavi v e-učilnici. 

 

Ocena pisne naloge 

37. člen 

Komisija posreduje oceno pisne naloge v referat do 20. junija. 

 

Ocena pisne naloge je lahko: pozitivna (ocene odlično (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro (7), zadostno 

(6) ali negativna (nezadostno (5). Oceno in utemeljitev referat vpiše v ŠIS in z njo seznani študenta. 

 

Če je ocena naloge pozitivna, lahko študent pristopi k ustnemu delu diplomskega izpita na naslednjem 

razpisanem roku, če je predhodno opravil vse študijske obveznosti določene s programom. 

 

Če je naloga ocenjena negativno se postopek ponovi in mora študent ponovno prijaviti diplomski izpit, kar lahko 

stori le enkrat. Če študent pisno nalogo ponovno pripravi v istem študijskem letu odda prijavo najkasneje do 25. 

junija, gradivo za pisno nalogo prevzame do 1. julija, nalogo odda najkasneje do 16. avgusta. Komisija posreduje 

oceno pisne naloge najkasneje do 10. septembra. 

 

38. člen 

Pri ocenjevanju pisne naloge se upošteva: 

• izkazano znanje in razumevanje teorije in teoretičnih modelov (poslovnega okolja, poslovnih procesov in 

sistemov), 

• izkazano sposobnost uporabe teoretičnega znanja na proučevanih primerih, 

• izkazano sposobnost samostojnega analitičnega dela, 

• poglobljenost obravnavane tematike, 

• samostojno kritično razmišljanje, 

• sposobnost argumentiranega izražanja stališč, 

• tehnično, slogovno ter slovnično ustreznost pisne naloge.  
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Za oceno pisne naloge se uporabi ocenjevalni list za diplomski izpit, ki je priloga tega pravilnika. 

 

Zagovor 

39. člen 

Študent lahko pristopi k ustnemu delu (zagovoru) diplomskega izpita, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 

po študijskem programu. Referat preveri, če študent izpolnjuje pogoje za zagovor. 

 

Zagovor mora biti opravljen najkasneje do julijskega roka v naslednjem letu po oddaji pisne naloge sicer mora 

študent ponovno prijaviti diplomski izpit in oddati novo pisno nalogo. To lahko stori le enkrat. 

 

40. člen 

Zagovor diplomskega izpita poteka tri (3) krat letno: 

• med 10. in 20. julijem, 

• med 15. in 25. septembrom in 

• med 10. in 20. decembrom.  

 

Zagovor je javen. 

 

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti iz programa in ima pogoje za zagovor, se ob oddaji pisne naloge v ŠIS-u 

prijavi na enega od terminov zagovora.   

 

Referat obvesti študenta in komisijo o zagovoru najmanj tri delovne dni pred zagovorom. 

 

41. člen 

Dokumentacija za zagovor vsebuje: 

• Pisno nalogo, 

• Izpis Turnitin, 

• Ocenjevalni list za diplomski izpit, 

• Zapis o diplomi. 

    

42. člen 

Zagovor poteka tako, da predsednik povabi študenta v prostor za zagovor in ga predstavi članoma ter prisotni 

javnosti ter pojasni študentu postopek zagovora. 

 

Zagovor poteka individualno. 

 

Študent predstavi svojo pisno nalogo. Po predstavitvi komisija študentu postavi vprašanja, ki se navezujejo na 

vsebino pisne naloge in obravnavano tematiko. Vprašanja lahko postavljajo tudi vsi drugi prisotni.  

 

43. člen 

Po zagovoru komisija oceni diplomski izpit v odsotnosti študenta in javnosti. O končni oceni se morajo vsi člani 

komisije uskladiti ter oceno na kratko ustno obrazložiti. 

 

Predsednik vodi zapisnik, ki ga konča s sklepom o uspešnosti zagovora diplomskega izpita. 

 

Končna ocena diplomskega izpita 

44. člen 

Diplomski izpit je ocenjen z eno od ocen: odlično (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro (7), zadostno (6) ali 

nezadostno (5). Končna ocena je sestavljena iz ocene pisne naloge in ocene zagovora.  

 

Pri ocenjevanju diplomskega izpita se upošteva zlasti: 
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• oceno pisne naloge (upošteva se 38. člen), 

• uporabo teoretičnega znanja na obravnavanem področju, 

• argumentacija stališč, 

• ustvarjalni prispevek študenta, 

• predstavitev pisne naloge,  

• odgovori na zastavljena vprašanja  

 

 

45. člen 

Po uspešno opravljenem zagovoru UP FM izda študentu začasno potrdilo o diplomiranju v sedmih dneh po 

zagovoru in oddaji zapisnika komisije za zagovor v referat. Potrdilo podpiše dekan. S tem pridobi strokovni naslov 

v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006 in 

spremembe). 

 

46. člen 

Če je ocena zagovora nezadostna (5), je končna ocena celotnega diplomskega izpita nezadostna (5).  

 

Študent mora postopek pričeti znova s prijavo na diplomski izpit ali s prijavo diplomskega dela. Študent lahko 

samo enkrat znova prične postopek opravljanja te študijske obveznosti. 

 

 47. člen 

Če se študent ne strinja z oceno pisne naloge ali z oceno zagovora, lahko poda pisni ugovor najpozneje v dveh 

dneh po prejemu ocene pisne naloge, če se ta nanaša na oceno pisne naloge oziroma v dveh dneh po zagovoru, 

če se ta nanaša na oceno zagovora. Pisni ugovor z obrazložitvijo odda dekanu. Če dekan presodi, da je ugovor na 

oceno pisne naloge utemeljen, imenuje komisijo za ponovno ocenitev naloge. Če dekan presodi, da je ugovor na 

oceno zagovora utemeljen, imenuje novo komisijo za zagovor, pred katero se ponovno izpelje zagovor. Ocena te 

komisije je dokončna. 

 

Diplomska mapa 

48. člen 

Referat vodi o vsakem diplomskem izpitu elektronsko mapo, ki vsebuje obrazce od DN1 do DN3 in zapisnik o 

zagovoru. 

Elektronska verzija naloge, oddana v referat skladno z 35. členom, je tista verzija, ki se shrani v mapo študenta. 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

49. člen 

Za študente, ki so v študijskem letu 2021/2022 prijavili diplomsko nalogo in dispozicijo velja sklep Senata UP FM 

sprejet na 55. redni seji dne 23. 6. 2022. 

 

Pravilnik se objavi na spletni strani UP FM in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 10. 

2022 dalje. 

 

50. člen 

Obrazci in priloge, ki se uporabijo v postopku priprave diplomskega dela in diplomskega izpita, so dostopni v ŠIS-

u. 

 

Pravilnik se objavi na spletni strani UP FM in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

izr. prof. dr. Tatjana Horvat 

dekanja 
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Objava na spletni strani:  

Obrazci: 

DN1: Izbira teme in mentorja  

DN2: Prijava dispozicije  

DN3a: Oddaja naloge in izjava o avtorstvu 

DN3b: Potrdilo o opravljeni lekturi 

DN4: Poročilo o pregledu naloge s Turnitin 

DN5: Presoja tehnične ustreznosti naloge 

DN6: Zapisnik o diplomi 

Priloga DN A: Naslovna stran diplomske naloge 

Priloga DN B: Platnica in hrbtišče diplomske naloge 

DI1: Prijava na diplomski izpit 

DI2: Oddaja pisne naloge 

DI3: Ocenjevalni list za diplomski izpit 

DI4: Zapis od diplomi 

Poročilo Turnitin 

Priloga DI A: Naslovna stran diplomskega izpita 

 

 

 


