
Navodila za izdelavo diplomskega/magistrskega dela 

Diplomsko/magistrsko delo mora biti praviloma napisano v slovenskem jeziku. Biti mora 
oblikovno in jezikovno pravilno. Vsebovati mora naslednje dele in poglavja v naslednjem 
vrstnem redu: platnica, naslovna stran, zahvala, izvleček in ključne besede v slovenskem in 
angleškem jeziku, kazalo, uvod, osrednji del, zaključek, povzetek v angleščini, bibliografijo 
(literatura in viri), seznami(npr. sogovornikov, slikovnega gradiva), priloge in izjavo o lektoriranju.  

Platnica dela naj vsebuje naslednje podatke (priloga 1):  

- naziv univerze, fakultete in oddelka z velikimi tiskanimi (sredinska poravnava, velike tiskane 
črke, velikost črk 14, razmik 1);  

- oznaka izdelka (diplomsko/magistrsko delo), (sredinska poravnava, velike tiskane črke, velikost 
črk 22, krepko);  

- kraj in leto izdaje (spodaj levo, velike tiskane črke, velikost črk 14);  

- ime in priimek avtorja (spodaj desno, velike tiskane črke, velikost črk 14).  

Platnica je lahko tudi enaka naslovni strani, le brez mentorja in študijskega programa (priloga 2). 
Platnica diplomskega/magistrskega dela ni vključena v digitalno verzijo. 

Naslovna stran naj vsebuje naslednje podatke (priloga 3): 

 - naziv univerze, fakultete in oddelka z velikimi tiskanimi črkami (sredinska poravnava, velike 
tiskane črke, velikost črk 14, vrstični razmik 1);  

- ime in priimek avtorja (sredinska poravnava, velike tiskane črke, velikost črk 14, krepko), sledita 
dve prazni vrstici; - naslov dela (sredinska poravnava, velikost črk 14, krepko, vrstični razmik 1);  

- podnaslov dela (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost črk 12), sledita dve prazni 
vrstici; 

 - oznaka dela (diplomsko/magistrsko delo) (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost črk 
12); - navedba študijskega programa (desno, male tiskane črke, velikost črk 12);  

- ime in priimek, akademski in znanstveni naziv mentorja (levo, male tiskane črke, velikost črk 
12);  

- kraj in leto izida (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost črk 12).  

Skupno diplomsko delo na dveh oddelkih Filozofske fakultete mora biti v enotni obliki, in ne v 
dveh verzijah. Mentorja se dogovorita, kateri oddelek in kateri mentor bosta najprej navedena 
(priloga 4).  

Zahvala – po želji avtorja.  

Izvleček/Abstract – vsebuje naslov, morebitni podnaslov in ključne besede (najmanj pet 
ključnih besed). Napisan naj bo v tretji osebi, v slovenskem in angleškem jeziku, vsak do 15 
vrstic. Pri izvlečku v angleščini se navede tudi prevod naslova, morebitnega podnaslova in 
ključnih besed (priloga 5).  

Kazalo vseh poglavij in podpoglavij z navedbo strani. V kazalo niso vključene vsebine do uvoda 
(naslovna stran, zahvala, izvleček in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku, kazalo in 
Izjava o lektoriranju). Glavna poglavja se začnejo na svoji strani, podpoglavja pa ne (priloga 6). 



Uvod  

Osrednji del  

Zaključek  

Summary – v angleščini, napisan naj bo v tretji osebi in dolg od ene do dveh strani. Lahko gre za 
prevod zaključka. 

Bibliografija (literatura in viri) – dosledno po enotnem sistemu navajanja virov (priloga 8).  

Seznami (npr. Seznam sogovornikov, Seznam slikovnega gradiva). 

Priloge so lahko vključene v besedilo ali pa so zbrane na koncu. Fotografije naj bodo pred 
uporabo pomanjšanje na primerno velikost (npr. velikost do 400x600, ne več kot 100KB). Pred 
kopiranjem fotografij v besedilo diplomskega dela fotografije obdelajte (kompresirajte) s 
programi, kot so Microsoft Pictures Editor, Picassa, Gimp, Adobe Photoshop itd. Originale 
oddajte v nekompresirani obliki v dokumentaciji Oddelka (z uporabo aplikacije ISEKA).  

Izjava o lektoriranju (priloga 7) Obrazec o lektoriranju naj bo vezan na koncu 
diplomskega/magistrskega dela. Stran ni oštevilčena in ni navedena v kazalu! Če ima uradni lektor 
svoj obrazec o opravljenem lektoriranju, lahko uporabite njegovega. V trdo vezan izvod naloge za 
oddelčno knjižnico vežete originalen izvod obrazca, v elektronsko verzijo naloge dodate 
skenirano verzijo. V primeru, da študent utemeljeno sodi, da dovolj dobro obvlada jezik in ne 
rabi posebnega jezikovnega pregleda, se pod izjavo podpiše sam in s tem sam prevzame 
odgovornost za opravljen jezikovni pregled. 

Besedilo diplomskega/magistrskega dela naj bo: 

 - enostransko ali dvostransko natisnjeno na papirju formata A4; strani pred uvodom (torej 
naslovna stran, zahvala, izvleček, kazalo) so natisnjene enostransko, prav tako je enostransko 
natisnjena Izjava o lektoriranju, 

 - poravnano levo–desno;  

- robovi: zgornji rob (nad besedilom) je 20 mm, spodnji 35 mm, levi (notranji) 30 mm in desni 
(zunanji) 25 mm. Ti robovi se nanašajo na razdaljo med robovi besedila in robovi lista;  

- v pisavi Times New Roman ali Arial, velikost črk 12, razmik 1,5 vrstice; 

- odstavki naj bodo označeni z prve vrstice odstavka;  

- strani naj bodo oštevilčene sredinsko od kazala dalje. Izjava o lektoriranju ni oštevilčena. 

Diplomsko/magistrsko delo naj bo trdo vezano, barva in črke na platnici so poljubne. Obseg in 
oblika dela naj bosta v skladu z izbrano temo in zahtevami mentorjev; obseg naj bo praviloma 
med 60.000 in 90.000 znaki s presledki za diplomsko delo (pri dvopredmetnem programu se 
obseg diplomskega dela zmanjša za polovico, skupna diploma dveh študijskih smeri pa naj prav 
tako obsega 60.000 do 90.000 znakov) in 150.000 do 200.000 znakov za magistrsko delo. 


