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Uvod 

• predstavimo vsebino obravnavane teme, 

• opredelimo raziskovalno področje, 

• predstavimo problematiko naloge in njen 

smisel, 

• predstavimo metode dela. 



Osrednji del

• predstavimo zgodovino obravnavanega 

problema, 

• ugotavljamo pomembnost, aktualnost 

obravnavane tematike, 

• predstavimo lastna in tuja spoznanja,

• predlagamo konkretne rešitve oziroma 

nadgradnjo, ki jo je mogoče uporabiti v 

praksi.



Sklep

• povzamemo najpomembnejše ugotovitve 

obravnavanega problema.



Struktura diplomskega dela

• Prvi notranji list je prazen

• Naslovna stran 

• Stran z zahvalo mentorju 

• Kazalo vsebine, tabel, 

slik, grafov

• Povzetek

• Uvod

• Osrednji del

• Sklep

• Seznam literature in virov

• Podatki za informacijsko 

dokumentacijo 

• Izjava o avtorstvu

• Priloge



TEHNIČNA NAVODILA



Robovi

• notranji rob: 3 cm (zaradi vezave)

• zunanji rob: 2,5 cm

• zgornji rob: 2,5 cm

• spodnji rob: 2,5 cm



Pisava

• Tip pisave: Times New Roman.

• Velikost znakov: 12, pokončno.

• Obojestranska poravnava besedila.



Razmiki

• Razmik med vrsticami: 1,5. Izjema je besedilo v 

tabelah, kjer je enojni razmik.

• Razmiki med poglavji: za vsakim naslovom je 

spuščena vrstica.

• 1. naslov: (zgoraj 2 prazni vrsti ali na novo

stran, spodaj 1 vrsta), velja samo

v primeru, da se poglavja nadaljujejo

• 2. naslov: (zgoraj 1 vrsta, spodaj 1 vrsta).

• 3., 4. naslov: (zgoraj 1 vrsta, spodaj brez).



Oštevilčenje

• Prva oštevilčena stran je povzetek v 

slovenskem jeziku, zadnja oštevilčena 

stran je literatura oz. viri. 

• Vse ostale strani so neoštevilčene. 

• Številke strani naj bodo označene spodaj v 

sredini. 



OBSEG IN OBLIKA 

DIPLOMSKEGA DELA



Obseg in oblika

• Obseg: 20 do 30 strani.

• Naslovnica: predpisana.

• Povzetek:

• v slovenskem jeziku (do 150 besed),

• v prvem tujem jeziku, ki se izvaja na VSŠGT

Bled (vsak na svoji strani), 

• ključne besede (do 6 ključnih besed).

• Kazalo.



Števila

• Števila: do vključno deset se pišejo z 

besedo, večja pa s številkami. 

• Poglavja: Kadar poglavje razdelite na 

podpoglavja, morata biti najmanj dve 

podpoglavji.

• Povzetek, PID, izjave o avtorstvu in priloge 

se ne številčijo. 

• Pred novim poglavjem je uvodno besedilo.



Primeri oblikovanja naslovov 

poglavij
Nivo

Poglavja

Slog

pisave

Skupne

lastnosti sloga

Specifične

lastnosti sloga

1 NASLOV 1
Pisava Times New Roman

Leva poravnava

Razmik 1,5

14 PIK, VELIKE TISKANE, 

KREPKO

2 NASLOV 2
12 PIK, VELIKE TISKANE, 

OBIČAJNO

3 Naslov 3 Brez zamika 12 pik, male tiskane, krepko

4 Naslov 4 Brez zamika 12 pik, male tiskane



Odstavki

• Med odstavki naj bo prazna vrstica, prav 

tako med poglavji in podpoglavji. 

• Prva vrstica odstavka ni zamaknjena. 

• Vsako novo poglavje (ne pa tudi 

podpoglavje) se začne na novi strani.



Slike

Slika 5: Gojenje belušev

Vir: www.rastline.com



Tabele

Tuji turisti Domači turisti Skupaj

2003 1.373.137 872.931 2.246.068

2004 1.498.852 842.429 2.341.281

2005 1.554.969 840.041 2.395.010

2006 1.616.650 867.955 2.484.605

2007 1.751.332 929.846 2.681.178

2008 1.771.237 994.957 2.766.194

2009 1.668.098 1.053.904 2.722.022

Tabela 5: Prihodi domačih in tujih turistov v Slovenijo v obdobju 2003-2009

Vir: SURS, 2010



Graf

 

Graf 1: Dinamika prihodov domačih in tujih turistov v Slovenijo v obdobju 1995-2009

Vir: SURS, 2010



Enačbe in obrazci

(1)



Opombe

• Opombe pod črto se uporabljajo takrat, 

kadar želimo dodatno pojasniti kakšno 

misel iz osnovnega besedila oz. dodati 

pripombo ali informacijo, s katero ne 

želimo obremenjevati osnovnega besedila, 

saj bi s tem prekinili tok misli.



POVZEMANJE IN NAVAJANJE 

VIROV MED BESEDILOM



Plagiat

• Plagiatorstvo pri pripravi diplomskega dela 

je kaznivo dejanje in lahko vodi do 

odvzema strokovnega naziva.

• Plagiat je predstavitev dela ali idej nekoga 

drugega, kot da je avtorstvo naše lastno, 

torej ne da bi bil ustrezno prikazan tudi 

njihov vir. 



Plagiat

• Plagiat je dejanje v nasprotju s strokovno 

oz. akademsko poštenostjo. 

• V kontekstu obveznosti študentov na 

VSŠGT BLED velja plagiat za kršitev, ko 

študent odda svojo nalogo v ocenjevanje.

• Plagiatu se izognemo z doslednim 

navajanjem virov. 



Povzemanje in navajanje 

besedila
• Povzemanje pomeni, da neko besedilo, ki 

ste ga prebrali napišete (povzamete) s 

svojimi besedami. Povzetki so krajši od 

izvirnega besedila. 

• Navajanje (citiranje) pa pomeni, da 

besedilo dobesedno prepišete. Dobesedni 

prevod iz tujega jezika se seveda smatra 

kot navajanje. Citirano besedilo se nahaja 

v navednicah. 



Primeri citiranja 

• »Količina povpraševanja po poslovnem 

turizmu je odvisna …« (Planina, 1997, str. 

93). 

• ... vendar, kot razlaga Trunkl (2010, str. 

138), je »supervizija metoda izkustvenega 

učenja iz dela, ki jo lahko posamezniki in 

turistične organizacije uporabljajo za svoj 

osebni, profesionalni, kolektivni razvoj«.



Primeri
Vrsta vira Prva omemba vira v besedilu Vsaka naslednja omemba 

vira v besedilu

Delo enega avtorja (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Delo dveh avtorjev (Walker in Allen, 2008) (Walker in Allen, 2008)

Delo treh avtorjev (Bradley, Ramirez, in Soo, 

2009)

(Bradley et al., 2009)

Delo štirih avtorjev (Allen, Bradley, Ramirez, in 

Soo, 2009)

(Allen et al., 2009)

Delo petih avtorjev (Walsh, Bradley, Allen, 

Ramirez, in Soo, 2009)

(Walsh et al., 2009)

Delo šestih ali več avtorjev (Wasserstein et al., 2010) (Wasserstein et al., 2010)

Organizacija kot avtor (v 

primeru, da za organizacijo 

obstaja kratica)

(Statistični urad Republike 

Slovenije [SURS], 2010)

(SURS, 2010)

Organizacija kot avtor (v 

primeru, da za organizacijo ne 

obstaja kratica)

(Univerza v Pitsburgu, 2010) (Univerza v Pitsburgu, 

2010)



Organizacija kot avtor

• Prva navedba vira: (Statistični urad 

Republike Slovenije [SURS], 2010)

• Naslednja navedba: (SURS, 2010)



Vir, ki navaja vir

• Možina (v Zalar, 2010, str. 4) je podal 

značilnosti skupine in jih opisuje, da 

»skupina mora imeti določeno socialno 

strukturo, se pravi, da ima vsak član v njej 

položaj, ki je določen v odnosu do 

položaja drugih.« Na koncu diplomskega 

dela v literaturo in vire navedete Zalarja in 

ne Možino.



Osebno komuniciranje

• Novak (osebna komunikacija, 25. 

september, 2010) zagovarja stališče, da 

so turisti moteči za lokalno prebivalstvo.



Spletne strani

• (»Winners of the 2010 Tourism for

Tomorrow Awards«, 2010),

• (»Turizem, Slovenija, julij 2010 - začasni 

podatki«, 2010),

• (»BSC Kranj«, 2010).



Spletne strani

• Na spletni strani Svetovne Turistične 

Organizacije najdemo veliko zanimivih 

informacij o svetovnem turizmu 

(http://www.world-tourism.org).



LITERATURA IN VIRI



Literatura in viri

• Literatura in viri je spisek navedenih 

(citiranih ali povzetih) virov. 

• Seznam uporabljenih virov je 

obojestransko poravnan.

• Razmik med vrsticami je 1,5. 

• Viri so razvrščeni abecedno po priimku 

avtorja.



Primeri

• Nemanič, J. (1996). Spoznajmo vino. 

Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 178 str.

• Metz, R. in Grüner, H. (2005). ABC 

kuharstva in prehrane. Ljubljana: Tehniška 

založba Slovenije.

• Publication Manual of the American 

Psychological Association. (2009). (6. izd.). 

Washington, D.C.: American Psychological 

Association.



Vezava diplomskega dela

• Vezano v trde platnice črne barve. 

• Barva črk na platnicah je srebrna. 

• Diplomant je dolžan oddati en vezan izvod 

diplomskega dela in kopijo dela na 

elektronskem mediju v referat. 

• Priporočljivo je, da dodatni izvod odda 

podjetju, v katerem je pripravljal diplomsko 

delo.



HVALA ZA POZORNOST!


