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Na podlagi Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 1/2010, z dne 8. 1. 2010), 
Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem 
študiju (seja Senata UM, z dne 4. 9. 2008), Pravilnika o postopku priprave in 
zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje (seja Senata UM, z 
dne 20. 2. 2007) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije 
(seja Senata UM, z dne 23. 9. 2008) je dekan Fakultete za varnostne vede po 
predhodnem soglasju Senata FVV Univerze v Mariboru, dne 6. 2. 2012, sprejel 

 

NAVODILO ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA – 2012 
 

NA DODIPLOMSKEM, MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 

 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta navodila veljajo za pripravo visokošolskega, univerzitetnega, magistrskega in 
doktorskega zaključnega dela in podrobneje urejajo oblikovanje, obseg in strukturo 
zaključnega dela na vseh študijskih  programih, ki jih izvaja FVV UM. 
  

2. člen 
 
Vsi postopki priprave in zagovora zaključnega dela in obrazci so navedeni v 
posameznih pravilnikih Univerze v Mariboru, to so: 
 
1. Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem 
študiju, št- A3/2008-41 AG (seja Senata UM, z dne 4. 9. 2008) in Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju št: A3/2008 41 AG (seja Senata UM, z dne 14. 12. 2010); 
 
2. Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem 
programu 2. stopnje (seja Senata UM, z dne 20. 2. 2007); 
 
3. Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije št. A 7/2008-41 
AG (seja Senata UM, z dne 23. 9. 2008) in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
postopku priprave in zagovoru doktorske disertacije št. A7/2008-41 AG (seja Senata 
UM, z dne 21. 6. 2010). 

 
II. SPLOŠNO O PRIPRAVI ZAKLJUČNEGA DELA 
 

3. člen 
 
Študenti pripravijo zaključno delo v slovenskem jeziku z naslovom in povzetkom v 
angleškem jeziku. Besedilo dela je napisano v slovenskem jeziku v skladu s 
pravopisnimi merili knjižnega jezika v prvi osebi množine ali v pasivu. 
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Študent lahko zaključno delo pripravi v angleškem jeziku z naslovom in povzetkom 
v slovenskem jeziku v primerih in na način, kot je določen z ustreznim aktom 
Univerze v Mariboru (Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v 
tujem jeziku na UM, sprejet dne 23. 9. 2008), in sicer v naslednjih primerih: 
 

 kadar gre za delo s področja tujih jezikov, 

 če je kandidat študent iz tujine, ki študira na Univerzi v Mariboru, 

 če je mentor iz tujine, 

 v drugih utemeljenih primerih. 
 
Vsi kandidati, ki želijo izdelati zaključno delo v angleškem jeziku z naslovom in 
povzetkom v slovenskem jeziku, pisno zaprosijo Komisijo za študijske zadeve za 
odobritev ob prijavi teme ali ob nastanku situacije, ki zahteva izdelavo zaključnega 
dela v angleškem jeziku. Oblikovna struktura, obseg in vsebina zaključnega dela 
morajo biti izdelani v skladu s temi navodili. 
 
Mentor ima pravico in dolžnost od kandidata zahtevati, da popravi zaključno delo, 
ki ni izdelano v skladu s temi navodili. 
 

4. člen 
 

Pred vezavo zaključnega dela mora študent oddati elektronsko verzijo na spletno 
stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM). Navodila najdete na 
http://dkum2.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=435. Na omenjeni povezavi so tudi 
natančna navodila za pripravo datoteke, postopek načina oddaje zaključnega dela 
in pogosto zastavljena vprašanja. Nekaj dni po oddaji pdf verzije diplome na DKUM 
študent in mentor po elektronski pošti prejmeta poročilo o detekciji plagiatov. Na 
podlagi poročila je naloga mentorja, da presodi o ustreznosti zaključnega dela in 
podpiše obrazec ZD-1 (Izjava mentorja o ustreznosti zaključnega dela) le v 
primeru, če je naloga primerna za objavo in zagovor. 
 
Študent po uspešni oddaji v DKUM in potrditvi mentorja podpiše tudi obrazec ZD-2 
(Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske različice zaključnega dela in objavi 
osebnih podatkov avtorja) in ga odda v referat skupaj z ostalimi dokumenti ob 
prijavi zagovora. 
 

5. člen 
 

Študent študijskega programa 1. stopnje (VS, UNI) odda v referat za študentske 
zadeve dva (2) izvoda zaključnega dela. Študent študijskega programa 2. stopnje 
(MAG) ter študent študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, odda v 
referat za študentske zadeve tri (3) izvode zaključnega dela. V kolikor ima študent 
poleg mentorja tudi somentorja, odda en (1) izvod zaključnega dela več. 
Študenti na 1. stopnji študija pred zagovorom v referat oddajo en trdo vezan izvod, 
ostali potrebni izvodi pa so lahko vezani s spiralo ali smolo. Študenti magistrskega 
programa pred zagovorom v referat oddajo dva trdo vezana izvoda, ostali potrebni 
izvodi pa so lahko vezani s spiralo ali smolo. 
 
Študent študijskega programa 3. stopnje (DR) odda v referat za študentske zadeve 
toliko nevezanih izvodov doktorske disertacije, kolikor je določenih članov komisije 

http://dkum2.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=435
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za zagovor naloge. Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske 
disertacije odda kandidat v referat za študentske zadeve sedem (7) vezanih izvodov 
doktorske disertacije. 
 

III. OBLIKOVNA STRUKTURA ZAKLJUČNEGA DELA 
 

6. člen 
 
Oblika in velikost pisave: 
Osnovno besedilo zaključnega dela mora biti napisano v pisavi Trebuchet MS, z 
velikostjo črk 11 pt in s presledkom med vrsticami 1,5 vrstice. 
 
Opombe v nogi strani, opis spremenljivk v enačbah, naslovi slik in tabel: v pisavi 
Trebuchet MS, velikost črk 10 pt. 
 
Naslovi poglavij: 
poglavje 1. reda v pisavi Trebuchet MS, velikost črk 16 pt, krepko; 
poglavje 2. reda v pisavi Trebuchet MS, velikost črk 14 pt, krepko, poševno; 
poglavje 3. reda v pisavi Trebuchet MS, velikost črk 12 pt, krepko. 
 
Oblika dela in tisk: 
Zaključno delo mora biti natisnjeno na papirju velikosti A4. Na zgornjem in 
spodnjem robu lista naj bo odmik teksta 2,5 cm, na levem in desnem robu pa 3 cm. 
Glava in noga strani sta odmaknjeni 1,25 cm od zgornjega in spodnjega roba. 
Besedilo je obojestransko poravnano! 
 
Izpis je izveden dvostransko z laserskim tiskalnikom ali enakovredno kvalitetnim 
tiskom. Izpis z matričnim tiskalnikom zaradi neustrezne kvalitete ni dovoljen. Če so 
vključene barvne fotografije, slike ali diagrami, je potrebno izpis teh strani izvesti 
z barvnim laserskim tiskalnikom ali enakovredno kvalitetnim barvnim tiskom. Za 
izpis se uporablja kvaliteten brez kislinski papir. 
 

7. člen 
 
Črke na platnici zaključnega dela so srebrne. Barva platnic zaključnega dela pa je 
za: 

 visokošolski in univerzitetni študij modra, 

 magistrski študij rdeča, 

 doktorski študij črna. 
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Na platnici zaključnega dela je naslednja vsebina (platnice v elektronski verziji 
ni): 
 

 

 
 
logotip 

 
 
 
 
 
 
pisava Trebuchet MS, velikost 14 pt 

 
 
 
 
 
 
 
pisava Trebuchet MS, velikost 12 pt 

 

 
Sledijo strani: 
a) Prva notranja stran zaključnega dela (tudi prva stran v elektronski verziji): 

 

 
 
logotip 

 
 
 
 
 

pisava Trebuchet MS, velikost 14 pt 

 
 
 
 
 
 
 

pisava Trebuchet MS, velikost 12 pt 
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Pri zaključnem delu študija zapišete (glede na vrsto študija): 
 

DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA 
Varnost in notranje zadeve 

ali 
DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA 

Varstvoslovje 
ali 

DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA 
Varnost in policijsko delo 

ali 
DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA 

Informacijska varnost 
ali 

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA 
ali 

MAGISTRSKO DELO 
ali 

DOKTORSKA DISERTACIJA 
 
V kolikor imate poleg mentorja tudi somentorja, ga zapišite pod mentorja: 

Mentor: habilitacija, naziv, ime in priimek 
Somentor: habilitacija, naziv, ime in priimek 
 
primer: 

 
Mentor: red. prof. dr. Ivan Kovač 
Somentor: doc. dr. Janez Novak 

 
b) Kazalo (obvezno je elektronsko kazalo): številke poglavij so brez zadnje pike. 

 
c) Povzetek s ključnimi besedami v slovenskem jeziku 

(v doktorski disertaciji še UDK oznaka, pridobite jo v knjižnici) 
 

d) Angleški prevod naslova in povzetka s ključnimi besedami 
(primer: Summary – angleški naslov teme) 

 
e) Vsebina zaključnega dela v skladu s strukturo sprejete dispozicije 

 
f) Uporabljeni viri 

 
g) Morebitne priloge (vprašalnik, izpisi, statistika ...) 

 
h) Delovni življenjepis kandidata – samo v doktorski disertaciji v obliki 

Europass1 (kandidat sam opredeli vsebino glede na določila Zakona o varovanju 
osebnih podatkov ZVOP-1) 
 

i) Obrazec: Izjava kandidata o avtorstvu (ZD-4) lastnoročno podpisan s strani 
avtorja. 

                                                 
1 Navodila: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 
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8. člen 
 
Strukturiranje teksta: 
Posamezna poglavja v tekstu so ločena s samostojnimi naslovi/podnaslovi, ustrezno 
oštevilčena in navedena z malimi črkami. Naloga je strukturirana do treh nivojev 
poglavij oz. podpoglavij, levo poravnano. 
 
Primer: 

1 Naslov poglavja 
1.1 Podnaslov poglavja prvega reda 
1.1.1 Podnaslov poglavja drugega reda 
 

9. člen 
 
Številčenje strani: 
Številke strani so sredinsko poravnane na dnu strani, zapisane z arabskimi 
številkami v pisavi Trebuchet MS, velikosti 10 pt. Prva notranja stran zaključnega 
dela se šteje kot prva stran, vendar nima številke. Druga stran je Kazalo in ima 
številko 3. 

10. člen 
 

Struktura slik in tabel:  
Vse slike in tabele se številčijo, so sredinsko poravnane, zapisane v pisavi 
Trebuchet MS, velikosti 10 pt. (Primer: Slika 1: Naslov (vir: navedba vira)). Številčenje 
poteka enotno in ni vezano na številčenje poglavij. Naslov slike naj bo naveden pod 
sliko (podpis), naslov tabele pa nad tabelo (nadpis). 
 
Če slika ali tabela ni vaše avtorsko delo, mora biti za naslovom podan vir. 
Praviloma je v tekstu navedeno vsaj eno sklicevanje na sliko ali tabelo. 
 
IV. OBSEG ZAKLJUČNEGA DELA 
 

11. člen 
 
Zaključno delo visokošolskega in univerzitetnega programa 1. stopnje in 
visokošolskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 praviloma obsega od 70.000 
do 80.000 znakov (35-40 strani). V primeru večjega ali manjšega obsega je 
odgovornost mentorja, da presodi o ustreznosti obsega. 
 
Zaključno delo univerzitetnega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 in 
magistrskega programa 2. stopnje praviloma obsega od 100.000 do 120.000 znakov 
(50-60 strani). 
 
Zaključno delo doktorskega programa praviloma obsega od 300.000 do 600.000 
znakov (150-300 strani). 
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12. člen 
 
Strokovne vsebine zaključnega dela: 
1) postavitev domnev/hipotez, 
2) opredelitev metod, 
3) raziskava naslovne problematike, 
4) potrditev domnev/hipotez in zaključni sklepi, 
5) uporabljeni viri. 
 
Kazalo zaključnega dela obsega:  kazalo vsebine dela, kazalo tabel in kazalo slik. 

 
V. OBSEG POVZETKA 
 

13. člen 
 

Povzetek zaključnega dela za dodiplomski program in za podiplomski program 2. 
stopnje v slovenskem jeziku s ključnimi besedami in povzetek v angleškem jeziku 
ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 30 vrstic (do 1500 znakov s presledki). 
 
Povzetek za program 3. stopnje obsega okvirno 2500 znakov. Povzemati mora tako 
teoretični del zaključnega dela kot glavne ugotovitve, vključno z glavnimi 
empiričnimi ugotovitvami, če je delo kvantitativne narave. 
 
VI. NAVAJANJE UPORABLJENIH VIROV 

 
14. člen 

 
Celotno navajanje uporabljenih virov (literatura in viri) mora biti v skladu s 
sistemom Ameriškega psihološkega združenja (APA Style2). 
 
Seznam uporabljenih virov vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po 
abecednem redu. Pred njimi ni oznak (npr. številk, pik in podobno). 
 
Poravnava besedila v seznamu uporabljenih virov naj bo obojestranska, zamik pri 
posameznem viru pa »viseč« (v MS Word: Odstavek – zamikanje – posebno – viseče), 
zamaknjen 1,25 cm. 
 
Seznam uporabljenih virov je enoten za vse vrste virov in NI razdeljen na 
posamezna podpoglavja. 
  

                                                 
2 Podrobnosti na http://www.apastyle.org/ 
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Primeri navajanja uporabljenih virov so navedeni v obliki tabele le zaradi lažje 
ponazoritve navajanja posamezne vrste vira v različnih oblikah v celotnem 
zaključnem delu: 
 

 V prvem stolpcu je navedena vrsta vira. 

 V seznamu uporabljenih virov na koncu zaključnega dela morajo biti viri 
navedeni tako, kot prikazuje drugi stolpec (naslove knjig/revij/dokumentov 
zapišemo ležeče – glejte posamezen primer). 

 Tretji stolpec pa prikazuje, kako je potrebno posamezno vrsto vira navajati 
med besedilom zaključnega dela. V primeru, da gre v besedilu za dobesedno 
navajanje, le-to zapišemo v narekovajih in navedbi vira dodamo stran. 
 
primer: 
»Zaposlene medicinske sestre menijo, da je nasilje del poklica, ki ga 
opravljajo.« (Bratuša, 2010: 50) 

 

Pri elektronskih virih, pridobljenih s spleta, URL naslov ne sme biti podčrtan in na 
koncu navedbe NI pike. Datum pridobitve elektronskega vira s spleta zapisujemo 
LE, kadar gre za dokumente, pridobljene z osebnih spletnih strani, ali članke, ki 
so objavljeni na spletu pred izidom tiskane oblike. 
 
PRIMERI: 

Vrsta vira Seznam uporabljenih virov Navajanje v 
besedilu 

Knjige  
en avtor 

Newman, O. (1972). Defensible space. 
New York: Macmillan. 

(Newman, 1972) 
 

Knjige  
dva avtorja 
 

Osterburg, J. W. in Ward, R. H. (2000). 
Criminal investigation: A method 
for reconstruction the past (3rd 
ed.). Cincinnati: Anderson 
Publishing.  

(Osterburg in Ward, 
2000) 

Knjige 
tri do pet 
avtorjev 
 

Smallbone, S., Marshall, W. L. in 
Wortley, R. (2008). Preventing 
child sexual abuse, evidence, 
policy and practice. Devon: Willan 
Publishing. 

 

Prva navedba: 
(Smallbone, Marshall 
in Wortley, 2008) 
Naslednje navedbe: 
(Smallbone et al., 
2008) 

Knjige 
šest ali več 
avtorjev 

Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Reims, 
H., Robertson, A., Taylor, D. et 
al. (1982). How to stay younger 
while growing older: Aging for all 
ages. London: Macmillan. 

(Cooper et al., 
1982) 

Knjige  
avtor ni naveden 

Oxford essential world atlas (3rd ed.). 
(1996). Oxford: Oxford University 
Press. 

(Oxford essential 
world atlas, 1996) 

Zaključna dela 
študentov 

Bratuša, B. (2010). Mobing v zdravstvu 
(Diplomsko delo). Ljubljana: 
Fakulteta za varnostne vede. 

(Bratuša, 2010) 
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Poglavja v knjigi 
oz. zborniku 

Kornhauser, P. in Gostiša Kornhauser, A. 
(2006). Nasilje nad otrokom v 
družini. V J. Balažic in P. 
Kornhauser (ur.), Zloraba in 
nasilje v družini in družbi, XII. 
spominsko srečanje akademika 
Janeza Milčinskega (str. 83-97). 
Ljubljana: Inštitut za sodno 
medicino Medicinske fakultete. 

(Kornhauser in 
Gostiša Kornhauser, 
2006) 
 

Gesla v 
enciklopediji 
 

Pittau, J. (1983). Meiji constitution. V 
Kodansha encyclopedia of Japan 
(Vol. 2, str. 1-3). Tokyo: 
Kodansha. 

(Pittau, 1983) 

Članki v reviji 
(samo letnik) 

Taylor, M., Holland, G. in Quayle, E. 
(2001). Typology of peadophile 
picture collections. The Police 
Journal, 74, 97-107. 

Prva navedba: 
(Taylor, Holland in 
Quayle, 2001) 
Naslednje navedbe: 
(Taylor et al., 
2001). 

Članki v reviji 
(letnik in 
številka) 
 

Spaseski, J. (2009). Private security as 
an integral part of the single 
security system. Varstvoslovje, 
11(2), 305-315. 

(Spaseski, 2009) 

Članki v 
časopisu 

Felc, M. (10. 7. 2009). Pojasnili tudi 
razloge za sodne zaostanke. Delo, 
str. 7. 

(Felc, 2009) 

Zakoni, predpisi 
ipd. 

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni 
list RS, (87/01). 

(Zakon o 
knjižničarstvu, 
2001) 

Elektronski viri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novice ali članki v elektronskih medijih 
– avtor JE naveden: 
Celec, B. in Predanič, J. (7. 9. 2011). Po 

umoru poštne uslužbenke: 
kriminalistka žrtev podlih igric, 
trdi nepodpisani. Delo.si. 
Pridobljeno na 
http://www.delo.si/novice/kronik
a/po-umoru-postne-usluzbenke-
kriminalistka-zrtev-podlih-igric-
trdi-nepodpisani.html   

 
Novice ali članki v elektronskih medijih 
– avtor NI naveden: 
Guvernerja Marka Kranjca preiskuje 

policija. (7. 9. 2011). SIOL net. 
Pridobljeno na 
http://www.siol.net/gospodarstv
o/2011/09/guvernerja_marka_kra
njca_preiskuje_policija.aspx  

 
  
(Celec in Predanič, 
2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Guvernerja Marka 
Kranjca …, 2011) 
 
 
 
 

http://www.delo.si/novice/kronika/po-umoru-postne-usluzbenke-kriminalistka-zrtev-podlih-igric-trdi-nepodpisani.html
http://www.delo.si/novice/kronika/po-umoru-postne-usluzbenke-kriminalistka-zrtev-podlih-igric-trdi-nepodpisani.html
http://www.delo.si/novice/kronika/po-umoru-postne-usluzbenke-kriminalistka-zrtev-podlih-igric-trdi-nepodpisani.html
http://www.delo.si/novice/kronika/po-umoru-postne-usluzbenke-kriminalistka-zrtev-podlih-igric-trdi-nepodpisani.html
http://www.siol.net/gospodarstvo/2011/09/guvernerja_marka_kranjca_preiskuje_policija.aspx
http://www.siol.net/gospodarstvo/2011/09/guvernerja_marka_kranjca_preiskuje_policija.aspx
http://www.siol.net/gospodarstvo/2011/09/guvernerja_marka_kranjca_preiskuje_policija.aspx
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Elektronski viri Članki v elektronski reviji: 
Willison, R. (2006). Understanding the 

offender/environment dynamic 
for computer crimes. Information 
Technology & People, 19(2). 
Pridobljeno na 
http://www.emeraldinsight.com/I
nsight/viewPDF.jsp?contentType=
Article&Filename=html/Output/P
ublished/EmeraldFullTextArticle/
Pdf/1610190203.pdf 

 
Knjige: 
Standing, A. (2006). Organised crime: A 

study from the cape flats. 
Pridobljeno na 
http://www.issafrica.org/dynami
c/administration/file_manager/fil
e_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3
&slink_id=4122&link_type=12&slin
k_type=13&tmpl_id=3 

 
Dokumenti in poročila: 
Organization for Economic Co-operation 

and Development. (2001). Trends 
in international migration: 
Continuous reporting system on 
migration. Pridobljeno na 
http://www.oecd.org/dataoecd/2
3/41/2508596.pdf 

 
(Willison, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Standing, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prva navedba: 
(Organization for 
Economic Co-
operation and 
Development 
[OECD], 2001) 
Naslednje navedbe: 
(OECD, 2001) 

Osebni intervju 
oz. pogovor (ki 
ni javno 
objavljen) 

V seznamu literature se takšnega vira ne 
navaja. 

Navajanje v 
besedilu: 
B. Dobovšek (osebni 
intervju, 15. 11. 
2011) 

 
  

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3
http://www.oecd.org/dataoecd/23/41/2508596.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/41/2508596.pdf
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VI. PREHODNE IN DOKONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 
Ta navodila je sprejel dekan prof. dr. Gorazd Meško po predhodnem mnenju Senata 
FVV, dne 6. 2. 2012. 
 

16. člen 
 
Z uveljavitvijo teh navodil se preneha uporabljati Navodila za izdelavo zaključnih 
del na FVV, z dne 30. 9. 2010 številka 11/1203-2010. 
 

17. člen 
 
Navodilo začne veljati naslednji dan, ko ga podpiše dekan fakultete in se javno 
objavi na spletni strani FVV. 
 
 
Številka: 11/222-2012 
 
Datum: 6. 2. 2012 
 
 prof. dr. Gorazd Meško 

Dekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Navodilo se začne uporabljati za zaključna dela oddana po 20. 2. 2012. 


