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  1 Neupoštevanje navodil 

• Nepravilno: 

 

– Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FOŠ  niso upoštevana. 

– Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi ni upoštevan. 

– WORD predloga ni uporabljena. 

 

 

• Pravilno: 

 

– Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FOŠ so upoštevana. 

– Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi je upoštevan. 

– WORD predloga je uporabljena. 



2 Pisanje seminarjev ni v skladu z 

navodili 
• Nepravilno: 

 

– Seminarji niso pisani v skladu z Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih 
del na FOŠ. 

– Seminarji niso pisani v skladu s Pravilnikom o diplomski in magistrski nalogi. 

– Seminarji niso pisani v skladu z WORD predlogo. 

 

• Pravilno: 

 

– Seminarji so pisani v skladu z Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del 
na FOŠ. 

– Seminarji so pisani v skladu s Pravilnikom o diplomski in magistrski nalogi. 

– Seminarji so pisani v skladu z WORD predlogo. 

 



3 Nepravilna izjava 

• Nepravilno: 

 

Izjava avtorja – avtorice: 

 

Podpisani(-a) ___________Nataša Novak________________ študent(-ka) FOŠ Novo 
mesto v skladu z določili statuta FOŠ izjavljam: 

 

 

• Pravilno: 

 

Izjava avtorice: 

 

Podpisana ___________ Nataša Novak ________________ študentka FOŠ Novo mesto 
v skladu z določili statuta FOŠ izjavljam: 

 



4 Neustrezna oblika kazala 

• Nepravilno: 

 

2       Poslovni proces                         2 

2.1    Aktivnost poslovnega procesa3 

2.1.1 Elementi aktivnosti                   4 

 

 

• Pravilno: 

 

2       Poslovni proces                         2 

2.1    Aktivnost                                   3 

2.1.1 Elementi aktivnosti                  4 



5 Nepravilno citiranje in 

povzemanje 
• Nepravilno: 

 

– Ivanko (2004, str. 149) navaja, da je delovne norme potrebno sproti spremljati 
in prilagajati spremembam. Norme in normativi dela omogočajo podjetju, da 
lahko natančneje ugotovijo, koliko kakovostnih izdelkov ali storitev so sposobni 
napraviti v določenem času. 

 

• Pravilno: 

 

– Ivanko (2004) navaja, da je delovne norme potrebno sproti spremljati in 
prilagajati spremembam. Norme in normativi dela omogočajo podjetju, da 
lahko natančneje ugotovijo, koliko kakovostnih izdelkov ali storitev so sposobni 
napraviti v določenem času. (str. 149) 



6 Neustrezne slike 

• Nepravilno: 

 

 

 

 

 

 

• Pravilno: 

 



7 Neustrezne tabele 

• Nepravilno: 

 

 

 

 

 

 

 

• Pravilno: 



8 Napačno navedene reference 

• Nepravilno: 

 

1.  Auer Antončič, J., & Antončič, B. (2010). Nagrajevanje zaposlenih, notranje   
podjetništvo in rast storitvenih podjetij. Management, 5(2), 115-130. 

2.  Bachelard, G. (2012). Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi 
objektivnega spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis. 

 

 

• Pravilno: 

 

1.  Auer Antončič, J., & Antončič, B. (2010). Nagrajevanje zaposlenih, notranje 
podjetništvo in rast storitvenih podjetij. Management, 5(2), 115–130. 

2.  Bachelard, G. (2012). Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi 
objektivnega spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis. 

 



9 Neustrezna oblika prilog 

• Nepravilno: 

 

– Strani so oštevilčene. 

– Nepravilno oblikovana naslovnica prilog. 

 

 

• Pravilno: 

 

– Strani niso oštevilčene. 

– Pravilno oblikovana naslovnica prilog. 

 



10 Neustrezna metoda 

• Nepravilno: 

 

– Izbrana je neustrezna metoda glede na raziskovalni problem. 

 

 

• Pravilno: 

 

– Izbrana je ustrezna metoda glede na raziskovalni problem. 

 


