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NAVODILA ZA IZDELAVO PROJEKTNEGA DIPLOMSKEGA DELA 

 

 

1  KAJ JE PROJEKT? 

 

Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj začetek 

in konec, privede do sprememb v dnevnem delu oz. pri ravnanju ljudi, končni cilj je definiran 

in znan, zahteva ljudi z različnimi znanji, ki navadno ne delajo skupaj. Za projekt so značilni 

enkratnost pogojev, jasni cilji, omejeni viri, razmejitev nalog, interdisciplinarnost in 

nerutinsko delo, visoka stopnja inovativnosti, riziki, potreba za spremembami, strokovna in 

organizacijska kompleksnost, medsebojne povezave, odvisnost od timskega pristopa ter 

nadzor in kontrola. 

(http://www.muchvs.si/files/Gradiva/OMP%20Tea/7_PROJEKTNI_MENEDZMENT.pdf, 

25. 10. 2012) 

 

 

2  NA KRATKO O PROJEKTNEM DIPLOMSKEM DELU 

 

Projektno diplomsko delo je delo, ki se ga odločite opraviti v okvirih in po pravilih za 

diplomska dela ob zaključku študija.  

 

Projektno diplomsko delo mora zajemati tako teoretične osnove področja, na katerega se 

nanaša, kot v praksi izveden projekt, ki se v zaključnem delu naloge podrobneje analizira, ob 

tem pa se podajo tudi smernice izboljšav in morebitne možnosti prenosa dobre prakse v 

prihodnje. 

 

Projektno diplomsko delo praviloma obsega 2 avtorski poli (30 tipkanih strani). Praviloma 

naj podaja teoretične, strokovne in projektne rešitve problema, v okviru katerih je vključenih 

čim več splošnih vidikov znanj, pridobljenih v okviru študija. Pri izbiri teme je treba 

upoštevati aktualnost problema, materialne možnosti in potreben čas za izdelavo naloge. 

Študent nalogo izdela v projektni skupini in jo v predpisanem roku odda mentorju, ki nalogo 

pregleda, komentira in svetuje potrebne dopolnitve. Projektna skupina se medsebojno 

samostojno usklajuje in prilagaja ter stremi k najpopolnejši možni izvedbi. Mentor jo pri tem 

le usmerja in vodi ter ji svetuje, v kolikor se znajde v situaciji, ko potrebuje pomoč. 

 

Projektno diplomsko delo mentorira mentor v sodelovanju s somentorji, ki izhajajo iz področij 

dela projekta. Mentorsko skupino predlaga mentor. Projektno diplomsko delo ni namenjeno v 

realizacijo zgolj mentorjem, ampak študentom, ki želijo doseči aktivno povezovanje teorije s 

prakso in osvojiti uporabno vsebino za praktično delo v vsakdanjem delovnem okolju.  
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3  VSEBINSKA SESTAVA PROJEKTNEGA DIPLOMSKEGA DELA 

 

1 UVOD (IZBIRA TEME PROJEKTNEGA DIPLOMSKEGA DELA) 

V uvodu se predstavi osnovna tema projektnega diplomskega dela in vsa področja dela, na 

katera se nanaša nastajanje in izvedba projekta, ter zakaj ste se odločili za to temo. 

Predstavi se v Uvodu, ki je skupen za vse člane projektne skupine – enak v vseh delih 

projektne naloge. 

 

1.1  Namen projekta 

Pri namenu in ciljih projekta se predstavi in pojasni nastanek ideje za projekt (natančnejša 

opredelitev in ovrednotenje ideje projekta).  

Opredeli se ključni namen – pri tem odgovorimo na vprašanje, kaj želimo s projektom doseči, 

za kaj je obravnava tega problema in njegova rešitev pomembna za 

družbo/naročnika/podjetje.  

Cilji se nanašajo na izhodiščni problem in ga rešujejo. 

 

1.2  Opredelitev ciljev projekta in lastnega dela (tako kvantitativni kot kvalitativni)   

1.2.1 Cilji na področju projekta (skupni za vse) 

1.2.2 Cilji na področju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

 

1.3 Predpostavke dela (hipoteze) – kaj pričakujemo pri realizaciji. Postavimo si 2-4 

enostavne trditve, ki se jih da raziskati in preveriti in ki jih bomo z našim delom potrdili ali 

ovrgli. 

1.3.1 Predpostavke na nivoju celotnega projekta (skupni za vse) 

1.3.2   Predpostavke na nivoju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

 

1.4  Ocena izvedljivosti in osnovni krizni načrt  

V oceni izvedljivosti predstavimo omejitve, ki izhajajo iz dela projekta. Zapišemo, kaj nas pri 

našem delu lahko ovira in kako čim bolj zmanjšati tveganje, da do tega pride. Pri tem 

zapišemo tudi osnovni krizni načrt – kako bomo ravnali v primeru, če do omejitev dejansko 

pride. 

1.4.1 Morebitne omejitve na nivoju celotnega projekta ali skupna tveganja celotnega 

projekta (skupni za vse) 

1.4.2 Morebitne omejitve na nivoju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

  

2 STROKOVNA IZHODIŠČA PRIPRAVE IN VSEBINE PROJEKTA 

Razlaga: opredeli se področje lastnega dela oziroma vloga posameznika v projektu, torej kaj 

ste počeli (npr. Pri izvedbi projekta sem bil odgovoren za področje priprave menija …). 

Potrebno je predstaviti strokovna izhodišča iz literature z ustreznim navajanjem virov (enako 

kot pri »klasičnem« diplomskem delu; npr. Priprava menija zahteva upoštevanje …, kot 

navaja Frelih (2014, 35).) Uporabi se več strokovnih virov, ki so primerni nivoju 
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višješolskega študija. Sklicevanje samo na študijsko gradivo predavateljev predmetov ni 

dovolj! 

 

 

3 NAČRTOVANJE PROJEKTA 

3.1  Predstavitev projektne skupine – opredelimo in predstavimo člane projektne skupine 

ter podrobneje opredelimo vloge in naloge posameznega člana. Dodamo še organigram 

projekta. (skupni za vse) 

3.2 Strnjena predstavitev dela – strnjeno predstavimo predviden potek dela. (skupni za vse) 

3.3 Predstavitev področja lastnega dlea v okviru projekta 

3.4 Pričakovani rezultati – zapišemo, kakšne rezultate pričakujemo.  

3.4.1 Na nivoju projekta (skupni za vse) 

3.4.2 Na nivoju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

 

3.5 Časovnica projekta – v časovnici podrobneje predstavimo časovni potek izvedbe 

projekta, pri čemer vključimo področja dela vsakega posameznika. (skupni za vse) 

3.6 Načini kontrole poteka projekta – zapišemo, kako bomo kontrolirali potek izvedbe 

projekta. 

3.6.1 Na nivoju projekta (skupni za vse) 

3.6.2 Na nivoju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

 

3.7  Morebitne omejitve in osnovni krizni načrt  

Pri tem zapišemo tudi osnovni krizni načrt – kako bomo ravnali v primeru, če do omejitev 

dejansko pride. 

3.7.1 Morebitne omejitve na nivoju celotnega projekta ali skupna tveganja celotnega 

projekta (skupni za vse) 

3.7.2 Morebitne omejitve na nivoju lastnega dela (navede vsak za svoje področje dela) 

 

3.8 Financiranje projekta – skupna splošna finančna shema projekta 

Predstavimo načrtovane stroške projekta in vire financiranja (lahko tudi tabelarni prikaz). 

(skupni za vse) 

 

 

4  IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Osnovni podatki izvedbe  

Na kratko se zapišejo osnovni podatki projekta, kraj in čas izvedbe projekta, sodelujoči ter 

urnik vsebine. 

 

 

5 EVALVACIJA IZVEDBE PROJEKTA 

 

5.1 Analiza učinkov projekta (anketa/intervju/opazovanje) 
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Razlaga: Napiše se uvod, katera raziskava je bila uporabljena, predstavi se merski instrument 

(anketa/intervju/opazovanje), opiše se potek raziskave (od kdaj do kdaj je potekala, opiše se 

vzorec), s pomočjo tabel, grafikonov se naredi deskriptivna statistična analiza (komentirajo se 

rezultati anketnih vprašanj ...). 

 

5.2 Natančna kalkulacija stroškov lastnega področja dela  

Predstavijo se natančni stroški področja lastnega dela posameznika (lahko v tabeli) in predlogi 

za morebitno racionalizacijo (kako čim bolj omejiti stroške, ne da bi pri tem ogrozili kakovost 

izvedbe projekta). 

Če je v kalkulaciji projekta bilo npr. področje »gostinske storitve« v točki 3.8 ovrednoteno 

skupaj, se sedaj v tej točki ti stroški specificirajo – nabava hrane, nabava pijač … 

 

5.3 Ocena lastnega dela  

Pri tem se upošteva doseganje zastavljenih ciljev ter potrjevanje ali zavračanje hipotez, 

zastavljenih na področju lastnega dela. Izpostavijo se pozitivne in negativne situacije s 

predlogi izboljšav pri nadaljnjem delu, kako je potekalo povezovanje z ostalo projektno 

skupino … 

 

5.4 Ocena projektne skupine 

Pri tem se upošteva doseganje zastavljenih ciljev ter potrjevanje ali zavračanje hipotez na 

ravni projekta. Pripravi se analiza celotne izvedbe projekta (v smislu izvedbe nalog, doseganja 

finančnih okvirjev, ustreznosti organizacije dela, izvedbenih aktivnosti, sprotne kontrole in 

zagotavljanja izvedbe, morebitne ovire, reševanje kriznih situacij, doseganje ali nedoseganje 

časovnih okvirjev …). Na podlagi tega se pripravijo predlogi možnih izboljšav v prihodnje ter 

ocenijo možnosti morebitne smiselnosti ponovitev ali prenosa oziroma uporabnosti dosežene 

dobre prakse, možna nadgradnja projekta, morebitne sezonske ali lokacijske prilagoditve ... 

(skupni za vse, usklajeni v okviru projektne skupine z opažanji vsakega posameznika pri 

svojem delu in skupno) 

 

7 VIRI 

Navedete vire v skladu z Navodili za oblikovanje diplomskih del na VSGT Maribor in 

Navajanje virov. 

 

PRILOGE 

V prilogah predstavite fotografsko gradivo s področja dela vašega projekta in vse ostale 

dokumente, ki jih kot priloge opredeljujejo Navodila za oblikovanje diplomskih del na VSGT 

Maribor.  
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4  SPLOŠNA TEHNIČNA IN OBLIKOVNA NAVODILA 

 

Projektno diplomsko delo, kot odraz strokovnega znanja, ki ga je študent usvojil tekom 

študija, mora izkazovati tudi rabo ustreznega slovenskega jezika in predvsem strokovne 

terminologije ter sposobnost strokovnega izražanja svojih mnenj, stališč in trditev. 

 

Pomembno je, da besedilo pišete v celoti v enotni osebi – če projektno diplomsko delo 

soustvarita 2 študenta, se besedilo piše v prvi osebi dvojine (npr. sva ugotovila/sva spoznali 

…). Če projektno diplomsko delo soustvari več študentov (3 ali 4), se besedilo piše v prvi 

osebi množine (npr. smo zbrali …). IZJEMA so le tiste točke, ki opredeljujejo LASTNO 

vlogo in naloge posameznega študenta – tam uporabite prvo osebo ednine. 

Izjema je tudi povzetek, ki MORA biti napisan v pasivni obliki (npr. Ugotovljeno je bilo … 

Projektno diplomsko delo podaja informacijo o …) in obsega največ 200 besed. 

 

3.1  Oblikovanje besedila in razmiki 

 

ROBOVI DOKUMENTA: levi rob 3 cm, vsi ostali robovi 2,5 cm 

PISAVA: Times New Roman; velikost pisave je 12, razen v primerih, kjer je navedeno 

drugače 

PORAVNAVA BESEDILA: obojestranska 

OBSEG DOKUMENTA: približno 2 avtorski poli (30 tipkanih strani) oziroma največ 40 

oštevilčenih strani vsebinskega dela (brez prilog) 

OBLIKA IN RAZMIKI V BESEDILU: 

o besedilo se piše v celoti v enotni osebi: 1 oseba ed. ali mn. (izvleček se piše v 3. osebi 

oz. pasivni obliki) 

o razmik med vrsticami v besedilu je 1,5 vrstice (razmik pred vrstico in po vrstici je 0) 

o razmik med odstavki je 1 vrstica; odstavke delajte z vstavljanjem praznih vrstic in ne z 

zamikanjem besedila. 

o razmik pred naslovom (razen, če je naslov na vrhu strani) je 2 vrstici in 1 vrstica za 

naslovom 

ŠTEVILČENJE: 

o številčenje poglavij: za številčenjem glavnih poglavij ni pike (1, 2 …), pri številčenju 

nadaljnje členitve besedila se pika postavi le za prvo številko (1.1, 1.2 …) 

o številčenje strani: začne se pri uvodu s številko 1 in konča z zadnjo stranjo virov in 

literature; zunanja, notranja naslovnica, izjava o avtorstvu, ključna dokumentacijska 

informacija in kazalo niso številčeni. Prav tako se ne številčijo strani prilog. Številčenje 

strani dokumenta se konča z zadnjo stranjo navedenih virov. Številke strani so 

navedene/poravnane na dnu strani v sredini in so napisane v isti pisavi, kot dokument 

(Times New Roman, 12). 
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OBLIKOVANJE NASLOVOV: 

o naslovi glavnih poglavij (1, 2 …): velikost pisave 14, krepko, velike tiskane črke 

(UVOD) 

o naslovi podpoglavij (1.1, 1.2 …): velikost pisave 12, krepko, velika začetnica (Uvod) 

o naslovi pod-podpoglavij (1.1.1, 1.1.2 …): velikost pisave 12, ležeče (Uvod) 

OPOMBE (neobvezno): kolikor se v dokumentu nahajajo opombe pod črto, je velikost pisave 

le-teh 10. Morebitne opombe so v besedilu označene z nadpisano arabsko številko in zapisane 

pod črto z velikostjo 10 pt, ne krepko, ne ležeče, obojestransko poravnane, zaključene s piko. 

 

 

3.2  Označevanje tabel/slik/grafov 

 

Številke tabel/slik/fotografij tečejo zaporedno skozi celoten dokument in so ločene v skladu z 

obliko, kar pomeni, da je npr. številčenje tabel samostojno in ločeno od številčenja slik. Vsaka 

tabela/s./f. ima številko in naslov, ki je napisan nad tabelo/s./f.. Besedilo naslova je sredinsko 

poravnano. Vsebine posameznih stolpcev tabele so sredinsko poravnane (razen skrajno levega 

stolpca), velikost pisave v tabeli je 10. Pod tabelo/s./f. se nahaja tudi vir podatkov. V kolikor 

je vir podatkov ali fotografij avtor diplomskega dela, vira ni potrebno posebej izpostavljati, 

oziroma se zapiše kot lasten vir (Vir: Lasten vir). Če slike ali podatke v tabelah povzemate po 

določenem viru, morate pod sliko ali tabelo navesti vir, v skladu z navajanjem virov. 

 

Tabela 1: Prenočitve turistov po letih 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prenočitve 

turistov 

              

Turisti - 

SKUPAJ 

8906399 9388095 9510663 9579033 9590642 10341699 11179879 

Domači 3909368 3924164 3733459 3616782 3500233 3727256 3837761 

Tuji 4997031 5463931 5777204 5962251 6090409 6614443 7342118 

Vir: Prirejeno po: http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/24 (28. 3. 2018) 
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Slika 1: Hotel Mariborski dvor 

 

Vir: Prirejeno po Radovanovič, 2015, 67 

 

 

3.3  Povzemanje in navajanje virov 

 

Za navajanje virov v diplomskih delih na VSGT Maribor se bomo posluževali APA stila 

navajanja in citiranja virov, pri čemer bodite dosledni.  

 

Viri, ki jih boste uporabili pri svojem delu, morajo biti aktualni (do 5 oziroma največ 10 let). 

Za navajanje virov med besedilom in na koncu projektnega diplomskega dela se zgledujte po 

Navodilih za navajanje virov, objavljenih na spletni strani. 
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5 KAZALO PROJEKTNE DIPLOMSKE NALOGE 

 

1 UVOD 

1.1 Namen projekta 

1.2 Opredelitev ciljev projekta in lastnega dela  

1.2.1 Cilji na nivoju projekta  

1.2.2 Cilji na nivoju lastnega dela  

1.3 Predpostavke dela (hipoteze)  

1.3.1 Predpostavke na nivoju celotnega projekta  

1.3.2 Predpostavke na nivoju lastnega dela  

1.4 Ocena izvedljivosti projektnega diplomskega dela 

1.4.1     Skupna  ocena  tveganja celotnega projekta  

1.4.2     Ocena tveganja na nivoju lastnega dela 

2 STROKOVNA IZHODIŠČA PRIPRAVE IN VSEBINE PROJEKTA 

3 NAČRTOVANJE PROJEKTA 

3.1 Predstavitev projektne skupine  

3.2 Strnjena predstavitev dela 

3.3 Predstavitev področja lastnega dela v okviru projekta 

3.4 Pričakovani rezultati   

3.4.1 Na nivoju projekta 

3.4.2  Na nivoju lastnega dela  

3.5 Časovnica projekta 

3.6 Načini kontrole poteka projekta 

3.6.1  Na nivoju projekta  

3.6.2 Na nivoju lastnega dela  

3.7 Morebitne omejitve in krizni načrt 

3.7.1 Morebitne omejitve in krizni načrt na nivoju celega projekta 

3.7.2 Morebitne omejitve in krizni načrtna nivoju lastnega dela 

3.8 Financiranje projekta – skupna splošna finančna shema projekta 

4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Osnovni podatki izvedbe (kraj, čas, prostor, število sodelujočih...) 

5 EVALVACIJA IZVEDBE PROJEKTA 

5.1 Analiza učinkov projekta (anketa/intervju/opazovanje) 

5.2 Natančna kalkulacija stroškov lastnega dela 
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5.3 Ocena lastnega dela 

5.3.1 Ocena zastavljenih ciljev 

5.3.2 Ocena zastavljene časovnice in uporabe kriznega načrta 

5.3.3 Potrjevanje hipotez na nivoju lastnega dela 

5.4 Ocena projektne skupine   

5.4.1 Ocena zastavljenih ciljev 

5.4.2 Ocena zastavljene časovnice in uporabe kriznega načrta 

5.4.3 Potrjevanje hipotez na nivoju projektne skupine 

6 SKLEP 

7 VIRI 

PRILOGE 

 

 

 


