
ObrDipl1 

 

PRIJAVA TEME DIPLOMSKEGA DELA 
 

Ime in priimek študenta/-ke  

Vpisna številka  

Naslov 
(ulica, hišna številka, poštna številka in pošta) 

 

Telefonska številka  

Elektronska pošta  

Način študija  redni študij                           izredni študij 

Program  Gostinstvo in turizem         Velnes 

 

V nadaljevanju ustrezno označite vašo izbiro (obkrožite A, v kolikor pišete diplomsko nalogo, ali B, v kolikor 

izvajate projekt1). Izberete zgolj ENO MOŽNOST! 

 

A) Najavljam diplomsko nalogo z naslovom 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

B) Najavljam diplomski projekt z naslovom 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Projektno skupino sestavljajo naslednji člani: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Podpisi (Podpis/-e pridobi študent/-ka!). 

 
1 Temu obrazcu študent/-ka priloži dispozicijo, ki jo oblikuje v skladu z navodili za pripravo dispozicije projektnega diplomskega dela (ObrDipl3). 
Podpisani obrazec s strani študenta/-ke in mentorja/-ice (somentorja/-ice) je potrebno oddati v referat za študentske zadeve. Potrjena najava velja 12 
mesecev, po tem roku je treba postopek najave ponoviti. Študent/-ka je o potrditvi teme pisno seznanjen/-a s sklepom Študijske komisije. Posamezni 
kandidat/-ka v projektni skupini odda svojo Prijavo teme diplomskega projekta, medtem ko naj bo dispozicija pri vseh članih projektne skupine enaka.    

Mentor/-ica: 

 

 

Podpis mentor/-ica: 

 

Somentor/-ica: 

 

 

Podpis somentor/-ica: 

 



ObrDipl1 

V kolikor se diplomsko delo nanaša na vsebino določenega podjetja, mora študent/-ka ob oddaji dispozicije 

priložiti soglasje odgovorne osebe izbranega podjetja, ki z žigom in podpisom hkrati potrjuje, da predvidena 

vsebina diplomskega projekta ni povzetek drugega dokumenta, ki ga ima podjetje kot vir lastnega dela ali dela 

zunanjih poslovnih partnerjev (npr. interne raziskave specializiranih agencij, naročene po meri podjetja ipd.).  

 

Mentor/-ica v podjetju: Podpis mentor/-ica: 

 

Naziv podjetja: 

 

Žig podjetja: 

 

 

Izjavljam, da sem seznanjen s Pravili o diplomiranju na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. 

Seznanjen/-a sem, da se v primeru nepopolne dokumentacije vloga ne bo obravnavala.  

 

V Mariboru, dne___________________   Podpis študenta/-ke: __________________________ 

 

 

Izpolni referat za študijske zadeve 

a) Študent/-ka izpolnjuje pogoje za potrditev teme diplomskega dela 

b) Študent/-ka ne izpolnjuje pogojev za potrditev teme diplomskega dela 

c) Drugo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Podpis referent/-ka za študijske zadeve: _________________________________________________________ 

 

Izpolni Študijska komisija 

Dispozicija, obravnavana dne: ________________________________________ 

Dispozicija se (označi):  

a) potrdi 

b) zavrne 

 

Predsednik/-ca Študijske komisije 

Podpis: __________________________________________ 


