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Priloga 2 

POTRDILO O TEHNIČNEM PREGLEDU ZAKLJUČNEGA DELA 

 

Ime in priimek:  

Naslov prebivališča:  

Vpisna številka:  

Stopnja študija: ☐ 1. stopnja ☐ 2. stopnja 

Način študija: ☐ Redni ☐ Izredni 

Študijski program in smer: Izberite element. 

Naslov teme zaključnega dela: 

 

 

   

Ime in priimek mentorja:  

Ime in priimek somentorja:  

   

 
Morebitne pomanjkljivosti so navedene v nadaljevanju (označeno pomeni, da je pri tehničnem 
pregledu ugotovljena pomanjkljivost). 
 
Tehnični pregled vsebine: 
Splošni 
☐ Naslovna stran ☐ Uporaba pravilne oblike nazivov ☐ Kazala ☐ Upoštevanje predpisanega obsega dela 
☐ Levi rob 3,5 cm ☐ Desni rob 2,5 cm ☐ Zgornji rob 3,0 cm  ☐ Spodnji rob 3,0 cm  
☐ Poenotena oblika pisave ☐ Velikost znakov v besedilu: 12 ☐ Razmik med vrsticami: 1,5 
☐ Obojestranska poravnava besedila ☐ Odstavke ločuje prazna vrstica (velikost: 12) 
☐ Številčenje strani (noga) ☐ Naslovi poglavij, podpoglavij (velikost:14, poglavja: krepko) 
☐ podpodpoglavje (velikost: 12 točk, poglavja: krepko) 
 
Tabele, grafi in slike 
☐ Oblika in številčenje 
tabel/grafov/slik 

☐ Navajanje virov v naslovih tabel/grafov/slikah (npr. Tabela 1.3: Smernice za 
pripravo opisa problema (Redman & Maples, 2017)) 

Dodatne opombe: 

 

 

 

 

  



2/2 

Pregled z detektorjem podobnih vsebin: 
☐ Citiranje/povzemanje/parafraziranje (nepravilna navedba vira) ☐ Podobnosti v zaključku ali diskusiji 

Dodatne opombe: 

 

 

 

☐ Potreben je podpis mentorja in potrditev ustreznosti zaključnega dela, saj so bile pri pregledu 
ugotovljene možne pomanjkljivosti. Mentor se odloči glede ustreznosti zaključnega dela (če polje 
ni označeno, podpis mentorja ni potreben).  

Potrjujem ustreznost zaključnega dela. Podpis mentorja:                     
 
Navajanje virov in seznam literature (po Harvard‒Anglia ‒ 2008): 
Navajanje virov 
☐ Zapis navedenih virov (nepravilen) ☐ Navajanje dveh avtorjev v besedilu (npr. Gönc & Nerat (2009)) 
☐ Navajanje 3+ avtorjev v besedilu 

(Mlinar Reljić, et al., 2019) 
☐ Pri prvi omembi skupine kot avtorjih izpis celotnega imena (npr. 

(Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije [ZZBNS], 
2014)), v nadaljevanju uporaba kratice (npr. (ZZBNS, 2014)) 

Seznam literature 
☐ Viri v seznamu literature (manjkajoči)  
☐ Navedbe periodičnih, neperiodičnih publikacij ali elektronskih dokumentov (napačna oblika)  
Dodatne opombe: 

 

 

 

 

 
Osnovni pregled statistične analize (izvede za zaključna dela 2. stopnje): 
☐ Statistični test   
(napačni test uporabljen) 

☐ Statistični test 
(manjkajoči test) 

☐ Interpretacija testa                        
(problematična) 

Dodatne opombe: 

 

 

 

 

 
☐ Potreben je PONOVNI tehnični pregled (oddajte 

popravljeno zaključno delo v elektronski obliki 
skupaj s prejšnjimi tehničnimi pregledi in potrdili 
o tehničnih pregledih) 

☐ Tehnični pregled je OPRAVLJEN (ob oddaji 
zaključnega dela priložite izvod opravljenega 
potrdila o tehničnem pregledu) 

  

 

Datum pregleda:    

Pregledal:    

Podpis:    
 


