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Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru UPB (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 
92/2015) in 2. odst. 1. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije UM je 
Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na 12. redni seji, dne 11. 10. 2016  sprejel  

 
 
 

P R A V I L N I K  
o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za 

zdravstvene vede  
 

 
1. SPLOŠNE ODLOČBE 

 
(namen pravilnika) 

 
1. člen 

(1) S tem pravilnikom se podrobneje določa postopek prijave in potrditve teme doktorske disertacije, 
izbire mentorja postopek izdelave, oblikovanja in ocenitve doktorske disertacije ter postopek  
zagovora doktorske disertacije za vse vrste doktorskih študijskih programov na UM FZV. 

 
(nanašanje določb pravilnika) 

 
2. člen 

(1) Vse določbe pravilnika, ki se nanašajo na mentorja, smiselno veljajo tudi za somentorja. 
 

(uporaba besede katedra) 

 
3. člen 

(1) Pravilnik uporablja besedo katedra v pomenu katedra, inštitut.  
 

(spolna slovnična oblika) 
 

4. člen 
(1) Izrazi v moški obliki so v tem pravilniku nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za 

osebe ženskega spola.  
 
 

2. POSTOPEK PRIJAVE IN POTRDITVE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
(začetek postopka za potrditev teme doktorske disertacije) 

 
5. člen 

(1) Za začetek postopka za potrditev teme doktorske disertacije zaprosi kandidat, ki je vpisan v 
program doktorskega študija skladno s Statutom UM in študijskim programom.  

(2) Fakulteta lahko z doktorskim študijskim programom podrobneje določi, kdaj in ob izpolnjevanju 
katerih pogojev lahko doktorski študent začne postopek za potrditev teme doktorske disertacije.  

 
 

(prijava teme doktorske disertacije) 
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6. člen 
(1) Kandidat za pridobitev doktorata znanosti prijavi temo na posebnem obrazcu (Priloga 1), ki je 

sestavni del tega pravilnika. 
(2) Prijavi teme, ki vsebuje biografske podatke, predlog teme in predlog potencialnega mentorja in 

morebitnega somentorja, kandidat priloži: 

 dispozicijo doktorske disertacije,  

 dokazila v primeru, da so s študijskim programom določeni pogoji za potrditev teme 
doktorske disertacije in fakulteta ne razpolaga z dokazili o izpolnjevanju teh pogojev, 

 praviloma znanstveno in strokovno bibliografijo z izpisom iz sistema COBISS.  
(3) Del prijave je tudi soglasje mentorja. 
(4) Dispozicija doktorske disertacije zajema:  

1. Opredelitev problema. 
2. Cilje doktorske disertacije. 

2.1 Tezo doktorske disertacije. 
2.2 Pričakovane izvirne znanstvene prispevke. 

3. Predpostavke in morebitne omejitve. 
4. Utemeljitev predvidene metodologije in metod raziskovanja 
5. Predvidena poglavja in podpoglavja. 
6. Osnovno literaturo. 
7. Analizo izvirnosti teme 

7.1 Utemeljitev izvirnosti teme 
7.2 Informacija o opravljenih poizvedbah (v bazah doktorskih disertacij, bazah patentov ter 

ustreznih primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav), 
(5) Pri pripravi vloge (dokumentacije) lahko kandidat glede bibliografije sodeluje s knjižnico 

(bibliotekarjem). 
 
 (oddaja prijave teme doktorske disertacije) 
 

7. člen 
(1) Kandidat odda prijavo teme doktorske disertacije s prilogami v Referatu za študentske zadeve UM 

FZV (v nadaljevanju referat), najkasneje pred vpisom v drugi letnik. 
(2) Kandidat odda prijavo v pisni obliki v 3 izvodih in v elektronski obliki. 
(3) Kandidat mora za izvedbo raziskave v okviru doktorske disertacije predložiti soglasje Komisije RS 

za medicinsko etiko. 
 
 (preverjanje števila mentorstev potencialnega mentorja in posredovanje vloge) 
 

8. člen 
(1) Po prejemu vloge referat preveri število trenutnih mentorstev doktorandom za v vlogi 

navedenega potencialnega mentorja, pri čemer se za mentorstvo šteje na Senatu UM potrjena 
doktorska tema. Posamezni visokošolski učitelj je lahko mentor največ petim kandidatom za 
pridobitev doktorata znanosti istočasno. V primeru, da bi predlagani mentor z novim 
mentorstvom presegel to število, referat s tem pisno seznani kandidata, mentorja, dekana UM 
FZV in predstojnika katedre. Dokončna oz. dodatna potrditev števila mentorstev se opravi v 
strokovni službi rektorata pred obravnavo na organih UM. Izjemoma lahko Senat Univerze v 
Mariboru odobri večje število kandidatov posameznemu mentorju. 

(2) Pristojni referat UM FZV v roku 5 delovnih dni od prejema popolne vloge posreduje en izvod vloge 
predstojniku pristojne katedre, en izvod pa potencialnemu mentorju in ga v primeru, da gre za 
visokošolskega učitelja, pri katerem se preverja znanstvena aktivnost skladno s posebnim 
pravilnikom, hkrati pozove, da v roku 5 delovnih dni od prejema vloge poda dokazila o 
izpolnjevanju pogojev minimalne znanstvene aktivnosti na področju, na katerem želi kandidat 
opravljati doktorsko disertacijo. Referat tudi preveri, ali je mentor zaposlen ali v pogodbenem 
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delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. V primeru, če ugotovi, da ni, na to opozori 
predstojnika pristojne katedre. 

 
(obravnava vloge za prijavo teme na katedri) 

 
9. člen 

(1) Predstojnik katedre uvrsti vlogo za prijavo teme doktorske disertacije skupaj z dokazili mentorja o 
znanstveni aktivnosti (kadar se le-ta posebej preverja) na dnevni red prve naslednje seje, na kateri 
katedra oblikuje mnenje o predlogu. 

(2) Katedra lahko zahteva dokazila o znanstveni aktivnosti predlaganega mentorja, predlaga 
spremembo naslova teme doktorske disertacije ali vsebine dela, predlaga drugega mentorja oz. 
somentorja v primeru interdisciplinarnosti teme ali pripravi utemeljitev za mentorja, ki ni zaposlen 
ali v pogodbenem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. Kadar ima katedra pripombe glede 
dispozicije ali imenovanja mentorja, o tem obvesti predlaganega mentorja in pozove kandidata, 
da v določenem roku do treh mesecev popravi ali dopolni prijavo. 

(3) Po prejemu popravljene oz. dopolnjene teme doktorske disertacije, katedra temo ponovno 
obravnava.  

 
(sestava komisije za oceno teme doktorske disertacije) 

 
10. člen 

(1) Komisija za oceno teme doktorske disertacije ima najmanj 3 člane in jo sestavljajo habilitirani 
visokošolski učitelji ali znanstveni delavci z znanstvenega področja, s katerega želi kandidat 
pridobiti doktorat znanosti. En član komisije je praviloma visokošolski učitelj druge univerze. Če je 
tema doktorske disertacije s področja več znanstvenih disciplin, mora biti komisija sestavljena 
tako, da bo zagotovljen interdisciplinarni pristop. 

(2) Mentor je lahko član komisije. 
(3) Eden od članov komisije, ki ni kandidatov mentor, je predsednik komisije. Predsednik koordinira 

delo komisije. 

 
(obravnava teme in mentorja) 

 
11. člen 

(1) Predlog katedre o primernosti predlagane teme, predlog komisije za oceno teme doktorske 
disertacije in predlog o imenovanju mentorja obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalne 
zadeve (v nadaljevanju KZRZ UM FZV) na svoji prvi seji in svoje mnenje posreduje senatu fakultete. 
 

(2) Ko Senat UM FZV prejme prijavo teme doktorske disertacije z mnenjem, oboje obravnava na svoji 
prvi seji.  

V primeru da: 
- Senat UM FZV nima pripomb na predlog katedre o primernosti predlagane teme, sestave 

komisije za oceno teme doktorske disertacije, imenovanje mentorja / somentorja in 
vsebino predlagane dispozicije, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije.   

- ima Senat UM FZV utemeljen razlog za pripombe na predlog katedre o imenovanju  
mentorja/somentorja, predlog vrne v ponovno obravnavo katedri; 

- ima Senat UM FZV pripombe na primernost predlagane teme ali vsebino predlagane 
dispozicije, o tem obvesti predlaganega mentorja in pozove kandidata, da v določenem 
roku popravi ali dopolni prijavo. Verzija s popravki se posreduje v ponovno odločanje na 
KZRZ UM FZV, ki jo nato posreduje na Senat UM FZV.  

- ima senat utemeljen razlog za pripombe na predlagano sestavo Komisije za oceno teme 
doktorske disertacije, pozove katedro, da spremeni sestavo komisije oziroma 
spremembo komisije imenuje senat. 
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(imenovanje Komisije za oceno teme doktorske disertacije) 

 
12. člen 

(1) Ko senat UM FZV prejme prijavo teme doktorske disertacije z mnenjem KZRZ UM FZV , v primeru, 
da nima pripomb na svoji prvi seji imenuje Komisijo za oceno teme doktorske disertacije.  

(2) Če je vsaj eden izmed članov komisije tujec, senat pozove kandidata, da dispozicijo predlagane 
teme prevede v angleški  jezik, razen v primeru, ko ta član poda izjavo, da obvlada slovenski jezik. 

(3) Sklep o imenovanju komisije z gradivom in navodili za pripravo ocene pošlje dekan UM FZV vsem 
članom komisije za oceno teme doktorske disertacije.  

 
(naloge Komisije za oceno teme doktorske disertacije) 

 
13. člen 

(1) Komisija za oceno doktorske disertacije ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev 
doktorata znanosti in oceni ustreznost predlagane teme (oceni, ali dajejo predložena tema in 
vprašanja, ki jih kandidat namerava obravnavati v doktorski disertaciji, kandidatu dovolj možnosti 
za samostojen in izviren prispevek k ustrezni znanstveni disciplini).  

(2) Pri tem komisija poda mnenje o kandidatovi analizi izvirnosti ter mnenje o aktualnosti teme 
doktorske disertacije. Izvirnost se dokazuje s tem, da se za vsakega od najdenih zadetkov po 
ključnih besedah dokaže, da ne vsebuje rezultatov iz predlagane teme. Aktualnost se dokazuje s 
tem, da v omenjenih bazah obstaja večje število zadetkov z iskalnimi nizi sestavljenimi iz ključnih 
besed prijavljene teme.  

(3) Komisija je dolžna svojo oceno in mnenje pripraviti praviloma v enem mesecu, najpozneje pa v 
dveh mesecih od njenega imenovanja in ga predložiti senatu UM FZV, ki ga obravnava na svoji prvi 
naslednji seji. 

(4) Če je kandidat ali vsaj eden izmed članov komisije tujec, se poročilo odda v slovenskem ali 
angleškem jeziku. Kandidat ali kateri izmed članov komisije lahko zahteva, da se poročilo prevede 
v slovenski jezik. 

(5) Komisija poda skupno mnenje, ki ga podpišejo vsi člani komisije, vsak član pa ima pravico podati 
ločeno mnenje. 

 
(poročilo o primernosti teme) 

 
14. člen 

(1) Komisija svoje mnenje zapiše v poročilu, ki je sestavljeno po točkah iz Priloge 3. 
(2) Če je poročilo komisije o primernosti teme pozitivno, komisija senatu UM FZV posreduje mnenje 

in predlaga senatu UM FZV, da za kandidata predlaga mentorja, ki bo spremljal kandidatovo delo 
pri izdelavi doktorske disertacije in mu dajal navodila za delo. 

(3) Če je poročilo komisije o primernosti teme negativno, ne obstojijo procesne predpostavke za 
nadaljevanje postopka odobritve teme in je dekan UM FZV dolžan izdati slep o zaustavitvi 
postopka. 

 
(obravnava poročila komisije in potrditev mentorja na senatu fakultete) 

 
15. člen 

(1) Senat UM FZV obravnava poročilo Komisije za oceno doktorske disertacije in znanstveno aktivnost 
predlaganega mentorja ter oblikuje svoje mnenje, ki ga skupaj z gradivom (obrazec kandidata za 
prijavo teme brez prilog, zahtevana dokazila o znanstveni aktivnosti predlaganega mentorja, 
poročilo komisije za oceno teme doktorske disertacije) posreduje v odločanje Senatu UM, v 
kolikor je mnenje pozitivno. 
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(obravnava poročila na pristojni komisiji Senata UM) 

 
16. člen 

(1) Pred obravnavo na Senatu UM gradivo obravnava komisija, pristojna za podiplomski študij na UM. 
(2) Komisija, pristojna za podiplomski študij na UM, obravnava poročilo komisije za oceno primernosti 

predlagane teme doktorske disertacije in znanstveno aktivnost predlaganega mentorja ter mnenje 
senata UM FZV o predlogu teme doktorske disertacije in predlogu mentorja. Na seji predlagani 
mentor ali drugi član komisije za oceno doktorske teme predstavi mnenje komisije za oceno 
doktorske teme ter mentorja in njegovo znanstveno aktivnost.  

(3) Komisija, pristojna za podiplomski študij na UM, posreduje svoje mnenje z gradivom Senatu UM 
ne glede na to, ali je mnenje pozitivno ali negativno. 

 
(odločanje o predlagani temi in predlaganem mentorju) 

 
17. člen 

(1) Senat UM sprejme svojo odločitev o predlagani temi doktorske disertacije in mentorju oz. 
somentorju v dveh mesecih od vložene zahteve na UM. 

(2) Senat UM predlog sprejme, zavrne ali vrne fakulteti oziroma kandidatu v dopolnitev.  
(3) Kandidatu izda sklep o svoji odločitvi ter o tem seznani pristojno strokovno službo fakultete ter 

mentorja in morebitnega somentorja in ostale člane komisije.  
(4) V sklepu o potrditvi teme in mentorja mora biti določen tudi rok oddaje doktorske disertacije. 
 

(dopolnitev vloge) 

 
18. člen 

(1) Na predlog Senata UM oz. komisije za oceno teme doktorske disertacije določi Senat UM 
kandidatu rok, v katerem naj predlagano temo spremeni oz. svojo prijavo po navodilih dopolni, od 
fakultete pa lahko zahteva, da v določenem roku predlaga drugega mentorja. 

(2) Če kandidat v danem roku ne opravi zahtevanega, se kandidatu izda sklep o ustavitvi postopka. 
 
 

3. IZDELAVA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
(oblikovanje vsebine doktorske disertacije in jezik) 

 
19. člen  

(1) Na podlagi potrjene teme doktorske disertacije kandidat po mentorjevih navodilih oblikuje 
vsebino, pri tem se lahko delovna dispozicija (skladno z navodili mentorja) delno tudi spremeni, če 
narava raziskovanja to zahteva. 

(2) Kandidat pripravi doktorsko disertacijo v slovenskem jeziku s povzetkom v angleškem jeziku. 
(3) Kandidat lahko pripravi doktorsko disertacijo v angleškem jeziku s povzetkom v slovenskem jeziku 

v primerih in na način, kot je določen z ustreznim aktom Univerze v Mariboru. 
(4) »Mentor in morebitni somentor opozorita kandidata na kriterije pri izdelavi doktorske disertacije 

in ko ocenita,  da  je  doktorska disertacija  iz  vsebinskega  vidika  primerna,  ga mentor  posreduje 
v tehnični pregled strokovnemu sodelavcu na UM FZV. V elektronsko korespondenco mentor 
obvezno vključi morebitnega somentorja in kandidata. Strokovni sodelavec posreduje rezultat 
tehničnega pregleda na obrazcu Potrdilo o tehničnem pregledu  doktorske disertacije (Priloga 5A) 
mentorju, morebitnemu somentorju in študentu, v roku 5 delovnih dni. Pred oddajo doktorske 
disertacije v vezavo mentor in morebitni somentor doktorsko disertacijo pregledata, ter, v kolikor 
ustreza vsem zahtevanim kriterijem ter Poročilu o tehničnem pregledu doktorske disertacije, 
odobrita spiralno vezavo za zagovor doktorske disertacije. Za tehnični pregled doktorske 
disertacije lahko mentor zaprosi dva krat. 
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(5) Doktorska disertacija  mora  biti lektorirana. Za jezikovno ustreznost doktorske disertacije je 
potrebno priložiti podpisano izjavo lektorja (Priloga 5B).   

(6) Kandidat odda doktorsko disertacijo v sistem DKUM, kjer po vnosu dela v sistem zahteva izdelavo    
poročila o preverjanju podobnosti z drugimi deli. Kandidat ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter 
somentorjev e -naslov, kamor bo poročilo poslano. Kandidat odda 4 spiralno vezane izvode 
(odvisno od števila članov Komisije) spiralno vezane verzije doktorske disertacije skupaj s 
poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli v referat (Priloga 5). 

 
(predložitev doktorske disertacije) 

 
20. člen 

(1) Kandidat predloži referatu izdelan predlog doktorske disertacije v najmanj 4 spiralno vezanih 
izvodih. Predlog vsebuje tudi izjavo kandidata o tem, da je disertacijo izdelal sam in ni kršil 
avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih (priloga 4) in izjavo mentorja o ustreznosti 
doktorske disertacije (priloga 5). 

(2) Kandidat za pridobitev doktorata znanosti, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne 
predloži v roku, določenem v sklepu o potrditvi teme, lahko pred potekom roka na senat fakultete 
naslovi prošnjo za podaljšanje roka. Senat fakultete lahko kandidatu podaljša rok za oddajo 
doktorske disertacije za največ eno leto.  

(3) Če kandidat za doktorat znanosti ne predloži doktorske disertacije v roku, določenem v sklepu o 
potrditvi teme in pred iztekom roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od 
prijavljene teme. Temo je možno odobriti drugemu kandidatu. 

 
(oblika doktorske disertacije) 

 
21. člen 

(1) Oblika doktorske disertacije je predpisana in določena v prilogi 6 tega pravilnika oz. je določena v 
celostni grafični podobi univerze.  
  
 

4. OCENA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
(oblikovanje komisije za oceno doktorske disertacije) 

 
22. člen 

(1) Fakulteta posreduje 1 izvod doktorske disertacije predstojniku katedre, ki omogoči članom 
katedre, da se seznanijo z izdelano doktorsko disertacijo. Predstojnik katedre uvrsti na dnevni red 
prve naslednje seje oblikovanje komisije za oceno doktorske disertacije. Katedra predlaga komisijo 
za oceno doktorske disertacije. 

 
(sestava komisije za oceno doktorske disertacije) 

 
23. člen 

(1) Komisija za oceno doktorske disertacije ima najmanj 3 člane in jo sestavljajo habilitirani 
visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno aktivni na 
znanstvenem področju oz. v znanstveni disciplini, s katere želi kandidat pridobiti doktorat 
znanosti. En član komisije mora biti iz druge univerze. 

(2) Če je tema doktorske disertacije s področja več znanstvenih disciplin, mora biti komisija 
sestavljena tako, da bo zagotovljen interdisciplinarni pristop. 

(3) Eden od članov komisije, ki ni kandidatov mentor, je predsednik komisije. Predsednik koordinira 
delo komisije.  
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(imenovanje komisije za ocenjevanje doktorske disertacije) 

 
24. člen 

(1) Senat fakultete imenuje na svoji prvi seji, vendar najkasneje v tridesetih dneh od prejema 
doktorske disertacije, komisijo za oceno doktorske disertacije. 

(2) V primeru zavrnitve senat vrne predlog z obrazložitvijo katedri.  
(3) Sklep o imenovanju z določenim rokom za oddajo poročila, ki je v skladu s Statutom UM, gradivom 

in navodili za pripravo ocene pošlje dekan UM FZV vsem članom komisije.  
(4) Če član komisije zavrne sodelovanje pri oceni doktorske disertacije, mora o tem v roku 15 dni od 

prejema sklepa pisno obvestiti dekana UM FZV, ta pa pozove katedro, da predlaga novega člana.  
 

(naloge članov komisije za oceno doktorske disertacije) 
 

25. člen 
(1) Vsak član komisije za oceno doktorske disertacije je dolžan v roku treh mesecev, (določenem v 

sklepu o imenovanju), pregledati doktorsko disertacijo in skupaj z ostalimi člani komisije podati 
skupno pisno poročilo o oceni doktorske disertacije in ga s predlogom o sprejemu, o zavrnitvi ali o 
morebitnih popravkih poslati v zaprti kuverti s pripisom »Ocena doktorske disertacije 'naslov 
doktorske disertacije' – ne odpiraj!« dekanu UM FZV. Član komisije lahko poda tudi ločeno 
mnenje. 

(2) Tuji člani komisije napišejo poročilo v angleškem jeziku. 
 

(odločanje o doktorski disertaciji in imenovanje komisije za zagovor) 

 
26. člen 

(1) Po prejemu vseh poročil dekan UM FZV oceno doktorske disertacije uvrsti na prvo naslednjo sejo 
senata fakultete.  

(2) Senat fakultete doktorsko disertacijo s sklepom sprejme ali zavrne ali pa jo vrne kandidatu, da jo 
spremeni ali dopolni, za kar mu določi primeren rok, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. 

(3) Če so mnenja vseh članov komisije za oceno doktorske disertacije pozitivna, senat ne sme zavrniti 
doktorske disertacije razen v primeru, če obstajajo razlogi iz 159. člena Statuta UM.  

(4) Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti, da bi si z njo pridobil 
doktorat znanosti. 

 
 

5. ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
27. člen 

(1) Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in sprejeta, senat fakultete na isti seji imenuje 
komisijo za zagovor doktorske disertacije, ki ima najmanj 3 člane in jo praviloma sestavljajo člani 
komisije za oceno doktorske disertacije. Dekan UM FZV je po funkciji praviloma član komisije.  

(2) Eden od članov komisije, ki ni kandidatov mentor, je predsednik komisije. Predsednik koordinira 
delo komisije in ji predseduje na zagovoru doktorske disertacije.  

(3) Sklep o imenovanju z navodili za zagovor pošlje dekan UM  FZV vsem članom komisije.  
(4) Če imenovani član komisije zavrne sodelovanje v komisiji za zagovor doktorske disertacije, mora o 

tem v roku 5 delovnih dni po prejemu sklepa pisno obvestiti dekana UM FZV, ta pa predlaga na 
naslednjem senatu drugega člana komisije. Po potrebi se posvetuje s pristojno katedro. 

 
(čas in kraj zagovora doktorske disertacije) 

 
28. člen 

(1) Po imenovanju komisije za zagovor doktorske disertacije določi dekan UM FZV na predlog komisije 
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in v sporazumu s kandidatom dan, uro ter kraj zagovora doktorske disertacije. 
(2) Zagovor disertacije se mora opraviti praviloma v roku enega meseca, najpozneje pa v treh 

mesecih od dneva, ko je bila disertacija na podlagi pozitivne ocene sprejeta. 
 

(objava doktorske disertacije in javnost doktorske disertacije) 
 

29. člen 
(1) Najmanj sedem dni pred dnevom zagovora doktorske disertacije objavi fakulteta na svoji oglasni 

deski, na spletni strani fakultete in v dnevnem časopisu ime in priimek kandidata, temo doktorske 
disertacije ter čas in kraj javnega zagovora z navedbo, da je disertacija pred zagovorom na vpogled 
v tajništvu fakultete in da je zagovor javen. 

(2) Vpogled javnosti v doktorsko disertacijo se izvede tako, da se javnosti omogoči vpogled v nevezan 
izvod doktorske disertacije v času od javne objave iz prvega odstavka tega člena do zagovora.  

 
(jezik zagovora doktorske disertacije) 

 
30. člen 

(1) Zagovor doktorske disertacije poteka v slovenskem jeziku.  
(2) Zagovor poteka v angleškem jeziku v primerih, ki so določeni v aktu, ki ureja pripravo in zagovor 

diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku. 
 

(potek zagovora doktorske disertacije) 

 
31. člen 

(1) Doktorska disertacija se javno zagovarja pred imenovano komisijo za zagovor doktorske 
disertacije. Na zagovoru je prisoten tudi dekan ali pristojni prodekan UM FZV, tudi če ni član 
komisije za zagovor.  

(2) Člani komisije za zagovor se sestanejo pred zagovorom. Predsednik komisije določi člana 
komisije ali strokovnega sodelavca fakultete, ki bo pisal zapisnik zagovora. Predsednik 
komisije seznani člane komisije s potekom zagovora in jih pozove, da mu sporočijo morebitne 
pomisleke in zadržke glede doktorske disertacije. Če obstajajo zadržki, ki bi pomenili razlog za 
odvzem doktorata po 159. členu Statuta UM, komisija zagovor odpove in o tem obvesti senat 
fakultete. Senat na prvi naslednji seji sprejme sklep o zavrnitvi doktorata ali o načinu, kako 
naj kandidat odpravi ugotovljene pomanjkljivosti, določi se tudi rok za odpravo 
pomanjkljivosti. V slednjem primeru se popravljena doktorska disertacija vrne v postopek po 
22. členu tega pravilnika.  

(3) Če zgoraj navedenih zadržkov ni, predsednik komisije ob za zagovor določeni uri prične 
zagovor. Pri tem sporoči podatke o kandidatu, o njegovem prejšnjem 
znanstvenoraziskovalnem delu kakor tudi podatke o izpolnjevanju pogojev za obrambo 
disertacije. Član komisije za zagovor, ki ga določi predsednik komisije, prebere poročilo 
komisije za oceno doktorske disertacije, sklep o sprejemu disertacije in sklep o imenovanju 
komisije.  

(4) Na poziv predsednika komisije nato kandidat ustno predstavi predmet disertacije, znanstvene 
metode, ki jih je uporabil, in glavne znanstvene rezultate disertacije.  

(5) Po zaključku kandidatove predstavitve doktorske disertacije predsednik pozove člane 
komisije, da kandidatu zastavijo pisna vprašanja in dajejo pripombe ter zahtevajo pojasnila v 
zvezi z vsebino doktorske disertacije. 

(6) Kandidat odgovarja na postavljena vprašanja in pripombe ter brani svoje znanstvene izsledke 
in rezultate. 

(7) Po odgovorih na vprašanja članov komisije pozove predsednik komisije ostale navzoče, da 
lahko kandidatu zastavijo vprašanja.  
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(8) Vsa vprašanja, tako članov komisije kot ostalih navzočih, se zapišejo v zapisnik o zagovoru 
doktorske disertacije, pri čemer se zavede tudi ime in priimek izpraševalcev. Zapisnik 
podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar.  

(9) Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, predsednik komisije zaključi javni zagovor 
disertacije in povabi člane komisije na posvetovanje brez prisotnosti javnosti, na katerem se 
glasuje, ali je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo (razen v situaciji iz 34. člena 
pravilnika).  Možna sta samo dva izida glasovanja: »Zagovor doktorske disertacije je bil 
uspešen« oziroma »Zagovor doktorske disertacije je bil neuspešen.« Vzdržan ali neveljaven 
glas šteje kot pozitiven. 

(10) Predsednik komisije javno razglasi sklep komisije in zaključi zagovor. 
 

(izdaja potrdila o uspešno opravljenem zagovoru) 

 
32. člen 

(1) Predsednik komisije za zagovor doktorske disertacije zapisnik o zagovoru doktorske disertacije z 
vso dokumentacijo še isti dan posreduje referatu. 

(2) Fakulteta v primeru uspešnega zagovora kandidatu izda potrdilo o uspešnem zagovoru. V primeru 
neuspešnega zagovora dobi o tem pisno obvestilo.  

 
(odstop kandidata od zagovora) 

 
33. člen 

(1) Če kandidat ne pride na zagovor doktorske disertacije se šteje, da je kandidat od zagovora 
doktorske disertacije odstopil, razen v primeru opravičljivih razlogov. O tem se poroča v zapisniku, 
ki ga podpišejo vsi člani komisije.  

(2) Predsednik komisije za zagovor o nastali situaciji pisno obvesti Senat UM FZV, ki odloči o 
upravičenosti razlogov. V primeru upravičenih razlogov se kandidatu omogoči ponovni zagovor 
doktorske disertacije, sicer pa se potrdi sklep komisije za zagovor o kandidatovem odstopu. V 
prvem primeru se določi novi datum zagovora ali pa v primeru hude bolezni kandidata sklepanje o 
tem odloži, v slednjem pa se o tem obvesti UM, ki vodi evidenco doktorskih kandidatov z 
datumom odobritve teme. 

 
(naknadno preverjanje samostojnosti in izvirnosti dela) 

 
34. člen 

(1) Če komisija med zagovorom disertacije spozna, da je potrebno naknadno preveriti samostojnost 
in izvirnost kandidatovega dela, lahko zagovor disertacije prekine in ga odloži največ za tri mesece. 
Po tem roku sprejme dokončno odločitev. 

 
(oddaja doktorske disertacije in promocija) 

 
35. člen 

(1) Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije odda kandidat 
fakulteti vezanih 5 izvodov doktorske disertacije. Vezani izvodi so natisnjeni dvostransko na 
brezkislinskem papirju.  

(2) Ob tem kandidat odda izjavo o soglašanju z objavo in istovetnosti tiskane in elektronske verzije ter 
objavi elektronsko verzijo doktorske disertacije v sistem za objavo e-diplom (priloga 11). 
Podrobnosti urejajo Navodila o pripravi in oddaji e-diplom. 

(3) Dekan UM FZV preverja ali so izpolnjeni pogoji za promocijo iz 157. člena Statuta UM in 
najkasneje v roku dveh tednov po prejemu vezanih izvodov doktorske disertacije ter po 
ugotovitvi, 

 da so izpolnjeni omenjeni pogoji,  
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 da je kandidat uspešno opravil zagovor in  

 da izpolnjuje pogoje za promocijo na UM, 
 predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da kandidata promovira. 
(4) Dekan UM FZV za promocijo ne more predlagati kandidata, ki doktorske disertacije ni pripravil in 

zagovarjal na Univerzi v Mariboru oz. v okviru njenega skupnega študijskega programa. 
 

(menjava mentorja) 

 
36. člen 

(1) V primeru smrti ali hude bolezni mentorja, zaradi katere ta več ne more voditi kandidata, se 
kandidatu določi novi mentor, ki pa mora skozi isti postopek potrjevanja, skozi katerega je šel 
mentor, in se začne na način, opisan v 8. in 9. členu.  

(2) Če ni ustreznega novega mentorja in je delo v zaključni fazi, lahko ob soglasju senata fakultete 
kandidat doktorsko disertacijo napiše sam, vendar mora komisija za oceno v tem primeru imeti 
vsaj 5 članov. 

 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 (pričetek veljave pravilnika) 

 
37. člen 

 
Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Senatu Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 
in se objavi na spletnih straneh UM FZV, uporablja pa se od študijskega leta 2016/2017.  
 
 
             Dekanica 

        Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
Majda Pajnkihar 
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PRILOGA 1 
 

 
UNIVERZA V MARIBORU 

 
FAKULTETA ZA ZADRAVSTVENE VEDE 

 
 
Ime in priimek: ____________________________ 
Vpisna številka: ________________ ___________ 
Datum rojstva:_____________________________ 
Naslov stalnega bivališča: ________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Najvišji pridobljeni strokovni ali znanstveni naslov: 
_________________________________ 
Kraj rojstva:_____________________  
Naslov začasnega bivališča: 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
Podpisani-a ___________________________________, vpisan na doktorski študij 
_______________________________, smer _____________________________, prosim za potrditev 
teme doktorske disertacije. 
 
Predlog naslova teme: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Predlog mentorja: ___________________________________. 
 
Predlog somentorja: _________________________________. 
 
Datum: _______________ 
 
Kraj:___________________ 

Podpis kandidata-ke: 
 
________________________________ 

 
 

SOGLASJE PREDLAGENEGA MENTORJA PRI DOKTORATU 

 
Podpisani ___________________________, dne _______________ izvoljen v naziv 
_______________________ za področje _____________________________________, zaposlen na / 
pri ___________________________ 
 
1. soglašam z mentorstvom pri doktoratu kandidata-ke _____________________________________.  
2. Soglašam s predlagano temo doktorske disertacije. 
 
Datum: _______________ 
 
Kraj:___________________ 

Podpis mentorja: 
 
________________________________ 

 
 

SOGLASJE PREDLAGENEGA SOMENTORJA PRI DOKTORATU 

 
Podpisani ___________________________, dne _______________ izvoljen v naziv 
_______________________ za področje _____________________________________, zaposlen na / 
pri ___________________________ 
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1. soglašam s somentorstvom pri doktoratu kandidata-ke ___________________________________.  
2. Soglašam s predlagano temo doktorske disertacije. 
 
Datum: _______________ 
 
Kraj:___________________ 

Podpis somentorja: 
 
________________________________ 

 
 
 
 
Priloge: 

 dispozicija doktorskega dela, 

 bibliografija (praviloma) z izpisom iz sistema COBISS, 

 dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo (v primeru, da so pogoji določeni s študijskim 
programom in fakulteta ne razpolaga z dokazili), 

 soglasje Komisije RS za medicinsko etiko. 
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PRILOGA 2 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.     ) in sklepa Senata 
____________________________ Univerze v Mariboru z dne _____________________,  
 

izdajam 
 

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENO PRIMERNOSTI PRIJAVLJENE TEME DOKTORSKE 
DISERTACIJE  

 
ki jo je prijavil kandidat-tka _____________________________________________. 

 
Predlog teme doktorske disertacije: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Predlagani mentor:_______________________________________________________________ 
Predlagani somentor:_____________________________________________________________ 
 
V komisijo imenujem naslednje člane: 
 

1. __________________________, predsednik-ica, 
2. __________________________ mentor-ica, 
3. __________________________ član-ica. 
 

V skladu s 139. členom Statuta Univerze v Mariboru je komisija dolžna pripraviti svojo oceno in 
mnenje praviloma v enem mesecu, najpozneje pa v dveh mesecih od imenovanja in ga predložiti 
senatu fakultete. 
 
Če član komisije ni pripravljen sodelovati v komisiji za oceno doktorske disertacije, mora o tem v roku 
5 delovnih dni od prejema tega sklepa pisno obvestiti dekana UM FZV.  
 
 
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na senat fakultete v roku 5 delovnih dni. 
 
Datum: __________________      Dekan-ica: 
 
Kraj: ______________________    __________________________ 
 
 
Obvestiti: 

1. člane komisije 
2. kandidata-tko 
3. arhiv 
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PRILOGA 3 

 
POROČILO KOMISIJE O OCENI PRIMERNOSTI PRIJAVLJENE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
(naslov teme) 
 
Kandidat: ime in priimek  
Predlagani mentor: znanstveni naslov, ime in priimek, področje in trajanje izvolitve 
Predlagani somentor: znanstveni naslov, ime in priimek, področje in trajanje izvolitve 
Komisija: člani komisije z navedbo področja in trajanja izvolitve ter inštitucije, na kateri so v 
delovnem razmerju 
 
1. Mnenje o predlogu teme. 

1.1. Mnenje o predlaganem naslovu teme. 
1.2. Mnenje o ciljih predlagane doktorske disertacije. 

1.2.1. Mnenje o tezi doktorske disertacije. 
1.2.2. Mnenje o pričakovanih izvirnih znanstvenih prispevkih. 

1.3. Mnenje o navedenih predpostavkah in omejitvah. 
1.4. Mnenje o predvidenih metodah raziskovanja. 
1.5. Mnenje o predlagani dispozicji doktorske disertacije.  
1.6. Mnenje o predlagani osnovni literaturi (s priloženim popolnim seznamom osnovne literature 
iz dispozicije doktorske disertacije). 

2. Mnenje o izvirnosti in aktualnosti teme. 
2.1. Mnenje o opravljenih poizvedbah. 
2.2. Mnenje o utemeljitvi izvirnosti teme. 
2.3.  Mnenje o aktualnosti teme. 

3. Informacija o kandidatovem dosedanjem študiju in znanstveni bibliografiji.  
4. Predlog glede teme (vsebuje oceno, ali z obravnavo teme kandidat lahko ustvari samostojen in 
izviren prispevek znanstveni disciplini in kateri).  
5. Datum in podpisi vseh članov komisije. 
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PRILOGA 4 
UNIVERZA V MARIBORU 

 
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

 
 

IZJAVA DOKTORSKEGA KANDIDATA 
 
 

 
Podpisani-a ________________________________, vpisna številka ________________________ 
 

izjavljam, 
 
da je doktorska disertacija z naslovom ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 

 rezultat lastnega raziskovalnega dela, 

 da predložena disertacija v celoti ali v delih ni bila predložena za pridobitev kakršnekoli 
izobrazbe po študijskem programu druge fakultete ali univerze, 

 da so rezultati korektno navedeni in  

 da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.  
 
 
  Podpis doktorskega kandidata: 
  _________________________________ 
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PRILOGA 5 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
 

IZJAVA KANDIDATOVEGA MENTORJA O USTREZNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE 
 
 
 
Podpisani ______________________________________, mentor in podpisani somentor 
___________________________________ doktorskemu kandidatu, izjavljam/va, da je doktorska 
disertacija z naslovom ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
ki jo je izdelal doktorski kandidat _______________________________________________________, 
v skladu z odobreno temo, Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije ter mojimi 
navodili in predstavlja izviren prispevek k razvoju znanstvene discipline.   
 
Preveril in pregledal sem/sva poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli.  
 
 
 

Datum in kraj:      Podpis mentorja: 
 

__________________________________   _________________________ 
 
 
 
 

Datum in kraj:      Podpis somentorja: 
 

__________________________________   _________________________ 
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PRILOGA 5A 

 

POTRDILO O TEHNIČNEM PREGLEDU DOKTORSKE DISERTACIJE 

Ime in priimek:     

Naslov prebivališča:     

Vpisna številka:     Način študija:  ☐ izredni 

Študijski program:      

Naslov teme doktorske disertacije: 

 ____________________________________________________________________________ 

Ime in priimek mentorja: Ime in priimek somentorja:                              

 

Upoštevajte predloge, opombe in popravke, označene v doktorski disertaciji. Spremembe, ki jih je 

potrebno popravit so označene le ob prvi opaženi napaki. Priporočila in povzetki popravkov so 

navedena v nadaljevanju (označeno pomeni, da je potreben popravek). 

 

Tehnični pregled vsebine: 

Splošni 

☐ Naslovna stran ☐ Povzetek ☐ Kazala ☐ Poenotena oblika pisave ☐ Razmik med vrsticami: 1.5 

☐ Levi rob 4 cm ☐ Desni rob 2,5 cm ☐ Zgornji rob 3,5 cm ☐ Spodnji rob 2,5 cm (do oznake strani) 

☐ Obojestranska poravnava besedila  ☐ Velikost znakov v besedilu: 12 ☐ Številčenje strani (noga) 

☐ Naslovi poglavij, podpoglavij (velikost: 14) ☐ Odstavke ločuje prazna vrstica (velikost: 12) 
 

Tabele, grafi in slike 

☐ Oblika in številčenje 
tabel/grafov/slik 

☐ Navajanje virov pod tabelami/grafi/slikami (npr. Vir: Mlinšek (2012, 
str. 114) ali povzeto po:  Mlinšek (2012, str. 114)) 

Dodatne opombe: 

 
 
 
 

Pregled z Detektorjem podobnih vsebin: 

☐ Citiranje/povzemanje/parafraziranje (nepravilna navedba vira) ☐ Podobnosti v zaključku ali diskusiji 
Dodatne opombe: 

 
 
 
 
☐ Potreben podpis mentorja in potrditev ustreznosti doktorske disertacije, saj bile ugotovljene 

možne pomanjkljivosti in mentor se odloči glede ustreznosti doktorske disertacije (če polje ni 
označeno ni potreben podpis mentorja)  
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Potrjujem ustreznost doktorske disertacije.  

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 
(Vrbnjak, et al., 2016) 

☐ 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: 

☐ Statistični test   
(napačni test uporabljen) 

☐ Statistični test 
(manjkajoči test) 

☐ Interpretacija testa (problematična) 

Dodatne opombe: 

 
 
 
 
 

 

 

☐ PONOVNI tehnični pregled potreben (ponovno 
oddajte popravljeno doktorsko disertacijo v 
elektronski obliki skupaj s prejšnjimi tehničnimi 
pregledi in potrdili o tehničnih pregledih) 

☐ Tehnični pregled OPRAVLJEN (ob oddaji 
doktorske disertacije priložite izvod 
opravljenega potrdila o tehničnem 
pregledu) 

  
 

Datum pregleda: __________________ 

 

Pregledal:     ______________________ 
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  Priloga 5B 

izpolni lektor  
 
 

POTRDILO LEKTORJA O LEKTORIRANJU 
 
 
 
 
 
Potrjujem, da sem lektoriral doktorsko disertacijo: 
 
Avtor doktorske disertacije:      
 
Naslov doktorske disertacije:     
 
   
 
Ime in priimek lektorja:     
 
 
 
 
 
Datum:      Podpis lektorja: 
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PRILOGA 6 - USMERITVE ZA OBLIKO DISPOZICIJE IN BESEDILA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 
Doktorska disertacija mora biti napisana v knjižnem jeziku, zato je jezikovni pregled strokovnjaka 
obvezen. Študent doktorski disertaciji priloži izjavo lektorja o lektoriranju (Priloga 5B). 
 
V nadaljevanju so navedena najpomembnejša navodila za urejanje osnovnega teksta po pravilih 
Harvard – Anglia 2008. Format papirja mora biti A4, razmik med vrsticami 1,5, velikost 12 (urejevalnik 
besedila Word). Besedilo (vsebinski del) naj bo tiskano obojestransko na brezkislinskem papirju, 
uvodni razdelek (naslovne strani, kazalo,..) pa enostransko.  
 
 
Pri urejanju osnovnega teksta upoštevajte naslednja navodila ali uporabite predlogo na spletni 
strani UM FZV: 
1. Levi rob 4 cm, desni rob 2,5 cm, zgornji rob 3,5 cm, spodnji rob 2,5 cm (do oznake strani);  
2. Naslov na naslovni strani naj bo izpisan z večjimi znaki (font 20), naslovi poglavij in 

podpoglavij z velikostjo 14 pik, osnovno besedilo z velikostjo 12 pik, opombe pod črto pa z 
velikostjo 10 pik; 

3. Za naslovi poglavij sta dve prazni vrstici (24 pik), za naslovi podpoglavij pa ena prazna vrstica 
(12 pik);  

4. Uporabljajte poenoteno obliko pisave (Times New Roman, Courier, Arial); 
5. Razmik med vrstami naj bo 1,5 vrstice čez celoten tekst. Enojen razmik se naj uporablja samo 

za naslove in tekst preglednic, grafov, opomb, citatov, vire literature (medtem, ko mora biti 
med posameznimi viri literature razmik 1,5 vrstici). 

6. Vsako novo poglavje začnite pisati na novo stran;  
7. Vsak odstavek pričnite pisati s poravnavo na levem robu (torej brez zamika v desno). 

Odstavke med seboj ločuje prazna vrstica velikosti 12 pik; 
8. Celotno besedilo mora imeti poravnana oba robova (obojestransko), kar velja tudi ob 

naštevanju v alineah; 
9. Robove poravnajte tudi v opombah pod črto; 
10. Pri številčenju strani upoštevajte naslednje:  

- Prva naslovna stran ni oštevilčena (osnovne informacije v zvezi s postopkom 
doktoriranja);  

- Zahvala; 
- Osnovno kazalo; 
- Seznam preglednic;  
- Seznam grafikonov oz. slik; 
- Seznam okrajšav; 
- Naslov doktorske disertacije, povzetek v slovenskem jeziku, ključne besede in UDK 

klasifikacija; 
- Naslov doktorske disertacije in povzetek (abstract) v  angleškem jeziku (povzetek oz. 

abstract ne sme presegati dveh strani), ključne besede in UDK klasifikacija; 
- Preliminarne strani so oštevilčene z malimi rimskimi števili (i, ii, iii, iv, v,…), 

drugi del doktorske disertacije (od uvoda do literature) se oštevilči z arabskimi 
številkami (1,2,3,..), strani številčite v sredini spodaj;  

- Seznam literature/virov je zadnja oštevilčena stran; 
- Priloga, ki je dodana za viri, naj bo oštevilčena od 1 dalje; 
- delovni življenjepis kandidata (kandidat sam opredeli vsebino glede na določila 

Zakona o varovanju osebnih podatkov);  
- izjava, da je disertacija rezultat lastnega raziskovalnega dela in da so rezultati 

korektno navedeni (Priloga 4); 
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- izjava o objavi elektronske verzije doktorske disertacije in osebnih podatkov vezanih 
na zaključek študija (Priloga 11). 

 
 
Z velikimi črkami in poudarjeno (krepko) pišete samo glavne naslove, ostale pa z običajnim tekstom – 
z veliko začetnico in brez poudarka. 
Urejanje slik in tabel: 
1. Zaporedne številke tabel (slik) tečejo skozi celotno doktorsko disertacijo, zato jih v novem 

poglavju ne pričnete številčiti znova; 
2. Vsaka tabela (slika) ima naslov, ki je napisan z poudarjenimi znaki (npr. Tabela 1: 

Ozaveščenost o dejavnikih tveganja za nastanek raka na pljučih);  
3. Vsaka tabela ima glavo, t. j. zgornji del tabele z naslovi posameznih stolpcev, ki morajo biti 

postavljeni sredinsko (center); 
4. Jedro tabele vsebuje podatke (tabela) oziroma ponazarja neko zamisel ali koncept (slika); 
5. Po potrebi ima tabela opombe, to je razlago posameznih elementov tabele, ki so navedeni 

neposredno pod njo (ali sliko); 
6. Po potrebi sta tabeli dodana seznam in razlaga kratic in simbolov; 
7. Pod tabelo navedemo vir, iz katerega je bila povzeta, oziroma vir podatkov, na osnovi 

katerega je bila tabela sestavljena ali prilagojena; 
8. Vsaka tabela (slika) se mora v celoti (vključno z opombami in viri pod njo) nahajati na eni 

strani teksta; 
9. Za vsako tabelo (sliko) je smiselno podati kratek komentar oziroma analizo, ki ponazarja 

smisel prikaza tabele oziroma slike. 
 
Obseg doktorske disertacije: do 80000 besed (vsaka slika šteje za 250 besed), brez prilog.  
Vezava doktorske disertacije: Doktorska disertacija mora biti vezana v temno modro platno ali 
podoben material (trda vezava), črke in logotip na platnicah so srebrne barve.  
 

Oblika doktorske disertacije 
Doktorska disertacija mora biti pripravljena v skladu s celostno grafično podobo UM. 
 
Zunanja stran doktorske disertacije (na platnicah): 
 

 V sredini zgoraj logotip UM FZV (prevzet iz spletne strani celostne grafične podobe UM: 
http://www.um.si/CGP/FZV z velikostjo 2,8 cm (višina) in 6,0 cm (širina)).  

 Na sredini strani je z malimi tiskanimi črkami in veliko začetnico zapisano Doktorska 
disertacija (velikost črk 16).  

 Sledi ena vrsta presledka in nato z velikimi tiskanimi črkami zapisan NASLOV TEME 
DOKTORSKE DISERTACIJE (velikost črk 20).  

 V levem kotu spodaj je z malimi tiskanimi črkami zapisan mesec in leto izdelave doktorske 
disertacije (velikost črk 16)  ter v desnem kotu spodaj ime in priimek kandidata (velikost črk 
16). 

 Barva črk in logotipa je srebrna. 
 

 
 
 

http://www.um.si/CGP/FZV
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Želeno je, da je na hrbtu doktorske disertacije natisnjen naslov doktorske disertacije (rastoče od 
spodaj).  

 

Prva stran (notranja naslovna stran):  

 V sredini zgoraj logotip UM FZV (prevzet iz spletne strani celostne grafične podobe UM: 
http://www.um.si/CGP/FZV z velikostjo 2,8 cm (višina) in 6,0 cm (širina)).  

 Na sredini strani je z malimi tiskanimi črkami in veliko začetnico zapisano Doktorska 
disertacija (velikost črk 16).  

 Sledi ena vrsta presledka in nato z velikimi tiskanimi črkami zapisan NASLOV TEME 
DOKTORSKE DISERTACIJE (velikost črk 20).  

 V levem kotu spodaj je z malimi tiskanimi črkami zapisan mesec in leto izdelave doktorske 
disertacije (velikost črk 16).  

 V desnem kotu spodaj je z malimi tiskanimi črkami so zapisani 
 ime in priimek kandidata (velikost črk 16), 
 akademski naziv, ime in priimek mentorja (velikost črk 16), 
 akademski naziv, ime in priimek somentorja (velikost črk 16) – če ga ima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Doktorska disertacija 

 

NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesec, leto      Ime in priimek N
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16 točk, male tiskane črke 

20 točk, velike tiskane črke 

16 točk, male tiskane črke 

Velikost: višina 2,8 cm; širina 6,0 

cm 

http://www.um.si/CGP/FZV
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Naslednji list:  Zahvala (ni obvezna). 

Zahvalo napišemo na naslednjo stran za naslovno stran. 

 

Naslednji list:  Kazala. 

Kazalo vsebine je po vrstnem redu urejen seznam naslovov poglavij in podpoglavij ter načeloma ne 
obsega več kot tri ravni naslovov, razen pri daljših pisnih delih. Kazalo se začne s poglavjem Uvod in 
konča s poglavjem Literatura.  

Na novi strani za osnovnim kazalom se nahaja seznam preglednic, seznam grafikonov oz. slik in 
seznam okrajšav (če jih ima). 

 

Naslednji list:  Povzetek v slovenskem in svetovnem tujem jeziku, ključne besede, UDK klasifikacija. 

V povzetku na zgoščen način kratko predstavimo problem, predmet obdelave in cilj doktorske 
disertacije ter dobljene rezultate in sklepe. Povzetek mora biti napisan v slovenskem in angleškem 
jeziku. Po končanem povzetku sledi vrstica s Ključnimi besedami in vrstica z UDK klasifikacijo.  

Obseg povzetka: 

 največ dve strani za povzetek in ključne besede v slovenskem jeziku in največ dve strani za 
povzetek in ključne besede v angleškem jeziku. 

 

Naslednji list:  Vsebina doktorske disertacije v skladu s sprejeto dispozicijo. 

 

Naslednji list:  Priloge.  

 

16 točk, male tiskane črke 

20 točk, velike tiskane črke 

16 točk, male tiskane črke 

 

 

 
 

 

 

 

 
Doktorska disertacija 

 

NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Avtor: Ime in priimek 

                                Mentor: naziv, Ime in priimek 

      Mesec, leto      Somentor: naziv, Ime in priimek 

 

Velikost: višina 2,8 cm; širina 6,0 

cm 
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Naslednji list:  Delovni življenjepis kandidata (kandidat sam opredeli vsebino glede na določila 
Zakona o varovanju osebnih podatkov).  

 

Naslednji list: Izjava, da je disertacija rezultat lastnega raziskovalnega dela in da so rezultati  korektno 
in pravilno navedeni (Priloga 4).  

 

Naslednji list: izjava o objavi elektronske verzije doktorske disertacije in osebnih podatkov vezanih na 
zaključek študija (Priloga 11). 
 

 
Vsebinska zgradba doktorske disertacije 
Doktorska disertacija je v vsebinskem delu sestavljeno iz uvoda, jedra in sklepa. 
 
Uvod 
Z uvodom bralca uvedemo v vsebino pisnega dela in mu pojasnimo področje in opredelimo problem, 
definiramo namen in cilje raziskave, navedemo predpostavke in omejitve ter na kratko utemeljimo 
uporabljene metode raziskovanja. 
 
Uvod v doktorski disertaciji mora zajemati naslednja podpoglavja: 

1.1 Opis problema 
1.2 Namen in cilji doktorske disertacije 
1.3 Teze doktorske disertacije 
1.4 Pričakovani izvirni znanstveni prispevki 

 
Jedro 
Jedro predstavlja glavni del pisnega dela. Jedro mora biti logično strukturirano in razčlenjeno na več 
smiselnih poglavij. Podpoglavja ne smejo biti predolga niti prekratka (manj kot pol strani) in jih ne 
sme biti preveč. Vsebinski sklopi morajo biti logično povezani, kar pomeni, da je vsak naslednji 
smiselno nadaljevanje prejšnjega. 

 Doktorsko disertacijo lahko razdelimo: Raziskovalna vprašanja in/ali hipoteze 

 Utemeljitev metodologije in metod 
o Raziskovalne metode 
o Raziskovalno okolje 
o Raziskovalni vzorec 
o Postopki zbiranja podatkov 
o Etični vidik 

 Rezultati 

 Interpretacija in razprava 

 
Sklep 
Sklep je obvezen del vsakega pisnega dela in vsebuje jedrnat povzetek doktorske disertacije v kar 
načeloma sodi kratka analiza doktorske disertacije, povzetek osnovnih ugotovitev, komentar 
doseženih ciljev v primerjavi s postavljenimi cilji, lastna spoznanja. Nakažemo možnosti nadaljnjega 
raziskovanja. Sklep nikakor ne sme vsebovati slik, tabel in drugih grafičnih elementov.  
 
Obseg sklepa: 
 vsaj 4 strani ali več. 
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Dodatne vsebine 
 
Literatura 
Na novi strani za sklepom se poglavju literatura nahaja seznam uporabljenih virov. Podrobnejša 
navodila za pripravo seznama virov in navajanje virov v besedilu so navedena v nadaljevanju. 
 
Priloge 
Poglavje Priloge so zadnje poglavje (obvezna sestavina) doktorske disertacije. Pod priloge sodi vse 
tisto gradivo, ki ga zaradi obsežnosti v besedilu ni bilo mogoče predstaviti in ki bistveno doprinese h 
kakovosti in celovitosti doktorske disertacije (vprašalniki, soglasja,…).  
Če je prilog več, potem na prvi strani prilog sledi kazalo prilog s številkami strani, pri čemer 
upoštevamo, da se priloge začnejo številčit od 1 naprej.  
 

 

NAVAJANJE VIROV V BESEDILIH – CITIRANJE (ZA CITIRANJE SE UPORABLJAJO HARVARD – 
ANGLIA 2008 PRAVILA): 
 
1. Etičnost raziskovanja in avtorstvo zahtevata, da morate za vsako misel, ko jo prevzamete po 

drugem viru ali virih, korektno navesti, iz katerega vira ste jo prevzeli (citirali, parafrazirali, 
povzemali). Prevzemanje celotnih razdelkov (poglavij, podpoglavij) iz posameznega vira ni 
dopustno, zato naj kandidat omeji prevzemanje na nujen in smiselni obseg z vidika 
obravnavanega problema v doktorski disertacije. 

2. Virov ni potrebno navajati le v primerih splošno znanih dejstev ali splošnega znanja (in 
originalnih lastnih misli). Z izrazom splošno znanje je označeno znanje, za katerega je 
pričakovati, da je splošno znano za pripadnike določenih skupnosti (npr. ustanove, poklicna 
ali profesionalna združenja, etične skupine, akademske skupine, itd.). Priporočeno je, da tudi 
v primeru splošno znanih dejstev ali splošnega znanja kandidat le-ta zapiše s svojimi 
besedami in ne prevzame dobesedno iz kakšnega drugega vira. 

3. Vse vire, ki ste jih uporabili in navedli v besedilu, je potrebno zapisati v seznamu virov na 
koncu doktorske disertacije. Eden od namenov seznama virov je omogočiti bralcem, da sami 
poiščejo naveden vir, zato mora biti seznam pravilen. Vsak vir naj vsebuje: avtorja, letnico 
izdaje, naslov in podatek o izdaji. Nenatančen ali nepopoln seznam virov v tiskani obliki daje 
slab vtis o avtorju. Tudi uradni dokumenti so podani v tem seznamu virov.  

4. V seznamu virov navedite  literaturo in vire, ki ste jih uporabili. 

Študentom se priporoča, da seznam virov, ki so ga uporabljali pri ustvarjanju doktorske disertacije 
pripravijo v programu Microsoft Office Word 2016 – osnovna navodila za citiranje virov in pripravo 
seznama virov so dosegljiva na povezavi http://office.microsoft.com/sl-si/word-help/ustvarjanje-
bibliografije-HA010067492.aspx. Kot Slog izberite "Harvardski način citiranja 2008" oz. "Harvard – 
Anglia 2008" v angleški različici programa.  

Program Microsoft Office Wordu 2016 omogoča citiranje oz. navajanje virov v besedilu ("Vstavi 
citat") iz seznama virov, vendar v določenih primerih naveden vir morda ne bo popolnoma pravilne 
oblike (npr. navedba več del istih avtorjev ali navedba več del različnih avtorjev v enem oklepaju). 
Pomembno je, da je navajanje virov skozi celotno delo konsistentno. 

V primeru uporabe drugih namenskih programov za citiranje virov je potrebno izbrati pravilen slog 
citiranja virov. Med pogosto uporabljene sodita programa Mendeley in EndNote. Pri Mendeleyu je 
potrebno ročno dodati pravilni slog spletne strani fakultete in sicer: izberemo "View "-> "Citation 
Style" -> "More Styles", zavihek "Get More Styles", v polje Download Style kopiramo povezavo  
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/2016/Harvard_Anglia_2008.csl in kliknemo 
Download, nato izberemo zavihek "Installed", kjer izberemo "Harvard Anglia - 2008" slog in kliknemo 

http://office.microsoft.com/sl-si/word-help/ustvarjanje-bibliografije-HA010067492.aspx
http://office.microsoft.com/sl-si/word-help/ustvarjanje-bibliografije-HA010067492.aspx
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/2016/Harvard_Anglia_2008.csl
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"Use This Style". Pri programu EndNote je potrebno nov stil ročno dodati v podmapo "Style" 
namestitvene mape programa EndNote in sicer v spletni brskalnik kopiramo povezavo datoteke 
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/2016/Harvard_Anglia_2008.ens in jo shranimo kot 
Harvard_Anglia_2008.ens, nakar shranjeno datoteko prenesemo iz mape, kjer smo jo shranili v mapo 
"Style" namestitvene mape programa EndNote. 

 
1 NAČINI CITIRANJA VIROV V BESEDILU 

Pri Harvard Anglia - 2008 načinu citiranja virov avtorje med besedilom navedemo s priimkom izven 
oklepaja in letnico izdaje dela v oklepaju, kar označimo kot "Avtor (letnica)" ali pa s priimkom in 
letnico v oklepaju, ki  ju ločimo z vejico, kar označimo kot "(Avtor, letnica)". V določenih primerih, kjer 
omenjamo določen del vira s posrednim ali neposrednim nanašanjem na le-tega (npr. dobesednem 
navajanju, parafraziranju), dodamo poleg letnice izdaje vira tudi stran vira in sicer v obliki (Avtor, 
letnica, stran) ali Avtor (letnica, stran). 

Ločimo tri načine navajanja oz. citiranja virov v besedilih in sicer: dobesedno navajanje, parafraziranje  
(preinterpretacija) in povzemanje.  

1.1 DOBESEDNO NAVAJANJE 

Pri dobesednem navajanju virov (oz. citat) je potrebno podati izvorno besedilo v identični obliki in se 
uporablja kadar avtor pove nekaj na edinstven način ali kadar gre za zelo pomembnega avtorja. 
Oblika navajanja vira je (avtor, letnica, stran). Ločimo med kratkim ali vrinjenim citatom (do 40 
besed), ki ga postavimo v dvojne narekovaje in dolgim ali samostojnim citatom (nad 40 besed), ki je 
postavljen v  dvojne narekovaje  v posebno zamaknjenem odstavku. Tako kratki kot dolgi citat se 
uporablja izjemoma. 

Dodatno lahko pri dobesednem navedku izpustimo del citata, kar označimo z (…), vendar nikoli na 
začetku ali koncu, v citat lahko vrinemo komentar ali pojasnilo, kar označimo z [….] ali v citat lahko 
označimo, da je napaka že v viru, z [sic]. 

Primeri kratkega citata (do 40 besed):  
Kot pravi Hladnik (1994, p. 119): "S citati je treba biti previden. Kajti hitro se namreč zgodi, da med 
številnimi citati izgine lastno besedilo in samostojna misel. Citatnost naj pomaga le ločiti izvirno od 
neizvirnega.“ 

Hladnik (1994, p. 119) opozarja, da s citati ne smemo pretiravati, saj se lahko hitro zgodi, "da med 
številnimi citati izgine lastno besedilo". 

"S citati je treba biti previden. Kajti hitro se namreč zgodi, da med številnimi citati izgine lastno 
besedilo in samostojna misel. Citatnost naj pomaga le ločiti izvirno od neizvirnega." (Hladnik, 1994, p. 
119) 

Pri dolgem citatu se je priporočljivo navezat na sam citat pred (npr. napovemo citat oz. smiselno 
povežemo s predhodnim besedilom) in po citatu (npr. komentiramo citat). 

Primer dolgega citata (nad 40 besed): 
Vloga ščitničnega hormona v procesih presnove je neprecenljiva. 

"Ščitnični hormon pomaga celicam sprejemati kisik in s tem spodbuja telesno 
presnovo. Injekcije ščitničnega hormona pospešujejo metabolni proces, medtem ko 
ima odstranitev ščitnice, ki zmanjšuje vsebnost ščitničnega hormona v telesu za 
posledico nižjo stopnjo metabolnega proces, izgubo telesne toplote in poslabšanje 
telesnega in duševnega razvoja." (Chabner, 2007, p. 421) 

Kot lahko vidimo, izvaja ta hormon številne ključne funkcije… 

http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/2016/Harvard_Anglia_2008.ens
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Microsoft Office Word 2016 

Microsoft Word 2016 vsebuje 
slovar sinonimov (sopomenk) do 
katera dostopamo z bližnjico "Shift 
+ F7". 

1.2 PARAFRAZIRANJE 

Parafraziranje (preinterpretacija) pomeni, da avtorjevo misel (idejo, ugotovitev), povemo s svojimi 
besedami, ker za dobesedni navedek (oz. citat) ni razlogov (način ubeseditve v viru je manj 
pomemben kot pomen ubeseditve). Pogosto parafrazimo zato, da bi besedilo poenostavili ali ga 
naredili bolj jasnega. Pri tem moramo paziti, da je pomen parafraze enak izvirnemu besedilu, hkrati 
pa sta tako stavčna struktura kot besedišče izvirnega besedila spremenjeni (z izjemo tehničnih 
izrazov). Oblika navajanja vira pri parafraziranju je (Avtor, letnica, stran). Pri parafraziranju lahko 
uporabimo sinonime, spremenimo stavčno strukturo, spremenimo vrstni red idej (pri povedi z več 
stavki), spremenimo abstraktne misli v bolj konkretne,... 
 
Primer parafraziranje: 

 Originalni vir – citat: 
"S citati je treba biti previden. Kajti hitro se namreč zgodi, da 
med številnimi citati izgine lastno besedilo in samostojna misel. 
Citatnost naj pomaga le ločiti izvirno od neizvirnega." (Hladnik, 
1994, p. 119) 

Parafraziranje: 
Citati naj samo razlikujejo originalno od neoriginalnega in navedba le-teh naj bo redka, saj lahko 
naglo pride do izgube osebnega teksta in izvirne misli (Hladnik, 1994, p. 119). 

1.3 POVZEMANJE 

To je najpogostejši način navajanja virov. Povzemanje pomeni, da ključne misli in informacije drugega 
avtorja povzamemo s svojimi besedami v čim manj stavkih (omejimo se na nujen in smiselni obseg z 
vidika obravnavanega problema). Pri tem običajno uporabljamo glagole: pravi, ugotavlja, trdi, 
prepričuje, predlaga, razume, razloži, nas spominja na, ustvarja vtis da, sklepa,... 

Primer povzemanja: 

Originalni vir - citat: 

"Ščitnični hormon pomaga celicam sprejemati kisik in s tem spodbuja telesno 
presnovo. Injekcije ščitničnega hormona pospešujejo metabolni proces, medtem ko 
ima odstranitev ščitnice, ki zmanjšuje vsebnost ščitničnega hormona v telesu za 
posledico nižjo stopnjo metabolnega proces, izgubo telesne toplote in poslabšanje 
telesnega in duševnega razvoja." (Chabner, 2007, p. 421) 

Povzemanje: 

Chabner (2007, p. 421) razloži, da lahko z dodajanjem ali odvzemanjem ščitniškega hormona 
reguliramo hitrost metabolnega procesa. 
 
 
2 PRAVILA ZA NAVAJANJE RAZLIČNIH VRST PUBLIKACIJ  

Priporoča se uporaba programov MS Word 2016, EndNote, Mendeley za predpisano obliko Harvard 
Anglia 2008 pri čemer mora biti oblika navajanja virov poenotena skozi celotno dispozicijo oz. 
doktorsko disertacijo. Pogosti primeri navajanja različnih vrst virov za uporabo MS Word 2016 so 
podani v naslednjem podpoglavju. 

V primeru, da študent ne uporablja priporočenega programa oz. obstajajo nejasnosti pri navajanju 
določene vrste vira, se priporoča uporaba Priloge 6a, kjer so podrobneje navedeni praktični primeri 
citiranja virov v besedilu in seznamu virov. 
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2.1 MS Word 2016 

Pri posameznih primerih navajanja literature je poleg vrste vira v narekovajih navedena tudi vrsta vira 
v MS Word Office 2016 npr. Članki iz revij ["Članek v reviji"] pomeni, da v primeru navedbe 
znanstvenega članka z MS Word Office 2016 pri dodajanju vira izberemo Vrsto vira: Članek v reviji. Za 
Jezik vira izberemo angleščino, saj se pri izbranem jeziku "Privzeto" ali "slovenščina" lahko pojavijo 
določene napake (recimo namesto "2. izd." se izpiše "2. ured.").  

Periodične publikacije: članki iz revij, časopisi, mesečniki itd.  

Članki iz revij ["Članek v reviji"] 
Časopisi ["Članek v periodični reviji"] 
 

Neperiodične publikacije: knjige, poročila, brošure, monografije, priročniki in avdiovizualno gradivo.  

Knjige ["Knjiga"] 
Knjige, ki jo je uredil eden ali več urednikov ["Knjiga", namesto Avtor vpišite v polje Urednik] 
Poglavja oz. prispevki iz knjige z različnimi avtorji poglavij ["Knjižni oddelek"] 
Prispevki iz zbornika referatov ["Knjižni oddelek"] 
Diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije ["Knjiga"] 
Poročila organizacij ["Knjiga"] 
Poročila organizacij – prevzeto iz spleta ["Dokument s spletnega mesta "] 
Avdiovizualno gradivo (npr. CD-ROM) ["Knjiga"] 
Spletne strani ["Spletno mesto"] 
*Zakoni, kodeksi, pravilniki ["Primer"] 
*Pravilna oblika je: Naslov zakona/kodeksa/pravilnika (uradna kratica, če obstaja), letnica. Založnik 
skupaj s številko izdaje. 
V MS Word ni privzete oblike za zakone, kodekse, pravilnike, vendar se lahko zapis ročno popravi in 
sicer namesto "(letnica)" popravimo v obliko ", letnica." Podrobnejša razlaga v Prilogi 6a. 
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Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi več kot dveh avtorjev 
za ugotovitev različnosti virov je 
potreben ročen vnos, saj program 
takšnega izpisa ne podpira. 

Microsoft Office Word 2016 

Osnovna oblika "Vstavi citat" je 
(avtor, letnica). Za obliko Avtor 
(letnica) je potreben desni klik na 
polje in izbrati "Uredi citat", kjer 
pod Prepreči obkljukamo Avtor in  
pred oklepajem ročno dodamo 
priimek avtorja. 

PRILOGA 6a - PRAKTIČNI PRIMERI CITIRANJA VIROV V BESEDILU IN SEZNAMU VIROV (Harvard 
Anglia 2008) 

 

 
3 NAVAJANJE VIROV V BESEDILU 

Program Microsoft Office Wordu 2016 omogoča citiranje oz. navajanje virov v besedilu ("Vstavi 
citat") iz seznama virov, vendar v določenih primerih naveden vir morda ne bo popolnoma pravilne 
oblike (npr. navedba več del istih avtorjev ali navedba več del različnih avtorjev v enem oklepaju). 
Pomembno je, da je navajanje virov skozi celotno delo konsistentno. 
 
V primeru, da študenti ročno vnaša oz. ureja vire do popolnoma pravilne oblike, naj uporabi primere 
predstavljene v nadaljevanju. 

3.1 EN AVTOR, ENO DELO  

 V besedilu se na ustreznem mestu navaja en avtor in letnica 

na dva načina: 

….V raziskavi (Lorber, 2014) je bilo ugotovljeno…….. ali  

….Lorber (2014) je v raziskavi ugotovila….. ali  

.... daje poudarek na vključitev staršev oz. družine kot sestavni 
del prakse (Pajnkihar, 2008). 
 
V  primeru,  da  je prvotno citiranje oblike Avtor (letnica) in se  to  delo  citira  v  naslednjih  stavkih  
znotraj  istega  odstavka, se lahko uporablja  samo priimek. V primeru, da je prvo citiranje oblike 
(Avtor, letnica), potem mora tudi naslednje citiranje znotraj istega odstavka vsebovati letnico. 

Lorber  nadalje ugotovila.... ali 

Pajnkihar (2008) v svojem delu prikaže... 

3.2 ENO DELO VEČ AVTORJEV  

 V primeru dela dveh avtorjev se navedeta oba avtorja, priimka ločimo z in ("&"). 

(Štiglic & Pajnkihar, 2015) 

 V primeru dela s treh ali več avtorjev, se citira samo priimek prvega avtorja in nato doda ''et al.''. 

(Vrbnjak, et al., 2015) 

 Izjema je le v primeru, da s takšnim krajšanjem nastaneta 

dve referenci z enako obliko. V tem primeru je potrebno 

navesti toliko avtorjev, da sta vira med samo različna, npr:  

 
 

 
Hahtela, McCormack, Paavilainen, Slater, Helminen & Suominen (2015) 

Hahtela, Paavilainen, McCormack, Slater, Helminen & Suominen (2015) 

 
v skrajšani obliki sta zgornja primera:  

Hahtela, McCormack, et al. (2015)  
Hahtela, Paavilainen, et al. (2015)  
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Microsoft Office Word 2016 

V Upravljanju virov pri dodajanju 
ali urejanju virov (Uredi/Novo) 
obkljukamo "Pravna oseba – 
Avtor" in vpišemo ime organizacije 
ali skupine, saj v primeru, da 
vpišemo v polje "Avtor" program 
poskuša pretvoriti polje Avtor v 
obliko "Priimek, Ime", npr. 
"Ministrstvo za zdravje" se 
pretvori v "zdravje, M. z." in se 
navaja kot (zdravje, letnica). 

Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi dveh ali več del istih 
avtorjev oz. več del istih avtorjev 
istega leta je potreben ročen vnos, 
saj program takšnega izpisa ne 
podpira. 

Microsoft Office Word 2016 

Dodajanje več del različnih 
avtorjev je možno z "Vstavi citat" 
in sicer: dodamo prvi vir po 
abecednem redu glede na prvega 
avtorja, označimo dodani vir in 
dodamo naslednji vir z "Vstavi 
citat". S tem načinom sta navedbi 
ločeni s ";" in ne z oklepaji kot v 
primeru zaporednega vstavljanja 
dveh virov. 

ali npr.  
Vrbnjak, Pahor, Štiglic & Pajnkihar (2016)  
Vrbnjak, Pahor, Nelson & Pajnkihar (2016)  

kar v skrajšani obliki zapišemo kot:  
Vrbnjak, Štiglic, et al. (2016)  
Vrbnjak, Nelson, et al. (2016)  

3.3 AVTOR SKUPINA ALI ORGANIZACIJA (KORPORATIVNI AVTOR) 

V primeru, da je avtor skupina ali organizacija (korporativni avtor), je potrebno prvič v besedilu 
izpisati in v oglatih oz. v navadnih oklepajih navesti kratico, glede na način navedbe vira. V 
nadaljevanju se lahko uporabi le kratica, npr.:  

…Po mnenju Obrtno-Podjetniške zbornice Slovenije (OZS, 2016) 

ali 

(Obrtno - Podjetniška zbornica Slovenije [OZS], 2016), 
(Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije [ZZBNS], 2015)  

V nadaljnjem besedilu se lahko citira:  
(OZS, 2016), 
(ZZBNS, 2015).  

3.4 DELA BREZ AVTORJEV 

 Praviloma se izogibamo navedbi vira brez avtorjev! 

 Kadar je delo označeno kot anonimno, se uporablja beseda "Anon.'' ali "Anonymous" skupaj z 

naslovom (v ležeči obliki) in letnico dela: 

An unusual visit to court (Anon., 2010).   

3.5 ZAKONI, KODEKSI, PRAVILNIKI: 

Zakone, kodekse, pravilnike v besedilu citiramo v besedilu kot "(Ime zakona, letnica)" oz. "Ime zakona 
(letnica)", kjer je treba prvič v besedilu izpisati in v oglatih oklepajih navesti kratico oz. v navadnih 
oklepajih, glede na način navedbe vira. V nadaljevanju se lahko uporabi le kratica, npr.:  

(Zakon o pacientovih pravicah[ZPacP], 2008)… 
Po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP, 2008)…. 

V nadaljnjem besedilu se lahko citira:  

 (ZPacP, 2008). 

3.6 DVA ALI VEČ DEL V ENEM OKLEPAJU  

V primeru navajanja dveh ali več del v enem oklepaju, je 
potrebno upoštevati vrstni red v seznamu virov:  

 Dve ali več del istih avtorjev se navaja po letnicah: 

….predhodne raziskave (Fijan & Šostar-Turk, 2010, 2014)...  

 Pri več delih istih avtorjev istega leta se uporabljajo črke za letnico:  

….več raziskav (Keršič Svetel, 2012a, 2012b)…. ali  

.... na področju komunikacije (Harih & Pajnkihar, 2011a, 2011b).  
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Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi primeru pomembnega 
citata, ki ga želimo izpostaviti kot 
prvega je potreben ročen vnos, saj 
program takšnega izpisa ne 
podpira. 

Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi klasičnih del, kjer 
uporabljamo kratico za prevod, je 
potreben ročen vnos, saj program 
takšnega izpisa ne podpira. 

Microsoft Office Word 2016 

Za  dodatno navedbo specifičnega 
dela vira (stran oz. strani) v 
naveden vir je potreben desni klik 
na polje navedenega vira in izbira 
"Uredi citat", kjer pod Strani 
vpišemo obseg strani. 

Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi sekundarnih virov, je 
potreben ročen vnos, saj program 
takšnega izpisa ne podpira. 

 Pri citiranju več del različnih avtorjev navedemo dela po abecednem redu glede na prvega avtorja 

in ločimo dela med seboj s podpičjem:  

….več raziskav (Fijan & Šostar-Turk, 2014; Vrbnjak, et al., 2015)…  
 
…. V naslednjih raziskavah (Harih & Pajnkihar, 2009; Pajnkihar & Butterworth, 2005) so dokazali…  

 Izjema je v primeru pomembnega citata, ki ga želimo 

izpostaviti kot prvega, saj ga ločimo tako, da citiramo najprej 

pomemben citat in nato dodamo frazo ''glej tudi'' pred 

ostalimi citati, ki si nato sledijo po abecednem vrstnem redu. 

 

   

(Stričević, et al., 2014; glej tudi Haložan, et al., 2014; Čelan, et al.,2015)  
 

3.7 KLASIČNA DELA 

V primeru, da za delo ni znan datum publikacije, se v besedilu 
citira avtorja in nato dopiše datum neznan "n.d.". Kadar je 
datum dela neuporaben, kot npr. za zelo stara dela, se citira leto 
prevoda in doda za letnico kratico »trans.«. Za znana klasična 
dela kot npr. dela starih Grkov in Rimljanov ter Svetega pisma ni 
treba pisati vira, temveč samo sistematična števila in 
uporabljena verzija; npr.  

(Aristotel, trans. 1931)  

3.8 SPECIFIČNI SESTAVNI DEL VIRA  

V primeru, da citiramo specifični sestavni del vira: navedemo 
stran, poglavje, sliko, preglednico ali enačbo na primernem 
mestu v besedilu.  

(Pahor, 2014, p. 7) 
(Fijan & Šostar-Turk, 2014, pp. 532-533) 
 

3.9 SEKUNDARNI VIRI 

 Praviloma se izogibamo navedbe sekundarnih virov in poskušamo pridobiti primarni vir! 

 Citiramo ugotovitev določenega avtorja (npr. Barovič), ki jo 

je v svojem delu povzel drugi avtor (npr. Križanec). Gre za 

citiranje po sekundarnem viru (ne po originalu). Označi se 

tako, da najprej navedemo avtorja citata (original), nato se 

zapiše "cited in" in navede priimek avtorja dela (Barovič 

cited in Križanec, 2016, p. 10). V seznamu virov navedemo le 

sekundarni vir, saj do primarnega vira nismo imeli dostopa. 

3.10 SPLETNO GRADIVO 

 Pri navedbi vira iz spletnega gradiva, ki je objavljeno na internetu, veljajo enaka pravila (Avtor, 

letnica). Iz zapisov na spletu pogosto ni razviden avtor, zato namesto njega zapišemo nosilca 

(avtorskih, moralnih, materialnih) pravic. Pri spletnih straneh je datum oz. letnico objave pogosto 
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Microsoft Office Word 2016 

Pri navedbi virov znotraj oklepaja 
je potreben ročen vnos, saj 
program takšnega izpisa ne 
podpira. 

mogoče najti na dnu spletne strani, kjer so navedene informacije v zvezi z avtorskimi pravicami ali 

pod naslovom spletne strani, če ima datum objave. 

Primer: 
(Fakulteta za zdravstvene vede, 2016) 

3.11 OSEBNE KOMUNIKACIJE  

Osebne komunikacije vključujejo: pisma, elektronske komunikacije, osebni intervju, telefonske 
komunikacije. Navedemo čim več podrobnosti in jih  v seznamu virov ustrezno označimo, recimo 
[Letter], [E-mail].  
 
Primer:  

(O’Sullivan, 2003) 
 
Navedba vira v seznamu virov: 
O’Sullivan, S., 2003. Discussion on citation and referencing [Letter] (Personal communication, 5 June 
2003). 

3.12 NAVEDBA VIROV V OKLEPAJIH 

V primeru navedbe vira, ki je del besedila v oklepaju, 
uporabljamo vejice namesto oklepajev za ločitev letnice:  

(glej preglednico 3 v Štiglic & Pajnkihar, 2015, za ostale podatke) 
 
 

 
4 NAVAJANJE VIROV V SEZNAMU LITERATURE (HARVARD – ANGLIA PRAVILA)  

Na koncu doktorske disertacije mora kandidat(-ka) navesti seznam uporabljene literature po 
abecednem vrstnem redu avtorjev.  

4.1 ISTOVETNOST NAVEDB V BESEDILU IN SEZNAMU VIROV 

Seznam literature po abecednem redu vsebuje vse vire navedene v besedilu, pri čemer je 
pomembno, da so citati v besedilu in v seznamu virov resnično identični v črkovanju in letnici.  

4.2 ZGRADBA NATANČNEGA IN POPOLNEGA SEZNAMA VIROV 

Eden izmed bistvenih namenov seznama virov je omogočiti bralcem, da sami poiščejo citiran vir, zato 
mora biti seznam pravilen. Vsak vir naj vsebuje: avtorja, leto publikacije, naslov in podatke publikacije 
(kot so navedba letnika in številke revije pri periodičnih publikacijah, navedba lokacije in založnika pri 
neperiodičnih publikacijah, informacije o dostopnosti elektronskih virov, pri navedbi poglavja oz. 
prispevka tudi informacije o publikaciji, ki vsebuje poglavje oz. prispevek). Nenatančen ali nepopoln 
seznam virov v tiskani obliki daje slab vtis o avtorju. Tudi  uradni dokumenti so podani v tem seznamu 
virov.  

Harvard Anglia - 2008 pravila  

Seznam virov naj vsebuje 1,5 vrstični razmik. Pri navajanju letnice publikacije vedno uporabljamo 
arabske številke.  

4.3 ZAPOREDJE VIROV V SEZNAMU VIROV  

Abecedni seznam virov je podan po abecednem redu priimka prvega avtorja in z uporabo naslednjih 
pravil za posebne primere:  

 Abecedno zaporedje poteka črko za črko, vendar ''nič'' je pred ''nekaj'' oz. na primeru:  
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Brown, J.R. je pred Browning, A.R.  

 Priimke, ki vsebujejo predloge (de, la, du, von itd.) upoštevamo v celoti po abecedi.  

Zaporedje več del istega avtorja. V primeru enega avtorja, podamo več virov kronološko naraščajoče 
in sicer prvi vir je najstarejši.  

 Vir enega avtorja podamo pred virom z več avtorji, kjer imata prva avtorja enak priimek.  

Lorber, M., 2013.  
Lorber, M. & Skela-Savič, B., 2013.  
Pajnkihar, M., 2014.  
Pajnkihar, M. & Stričević, J., 2006.  

 Viri z enakim prvim avtorjem in drugačnimi drugimi in tretjimi avtorji podamo po abecednem redu 

glede na priimek drugega avtorja oz. v primeru, da je drugi avtor enak, glede na priimek tretjega 

avtorja itd.  

Šostar-Turk, S., Petrinić. I. & Simonič, M., 2005.  
Šostar-Turk, S., Simonič, M. & Petrinić. I., 2005.  

 Viri z enakim zaporedjem več avtorjev podamo kronološko naraščajoče oz. najprej podamo 

najstarejšo publikacijo.  

Fijan, S., Šostar-Turk, S. & Cencič, A., 2005.  
Fijan, S., Šostar-Turk, S. & Cencič, A., 2006.  

 Viri istega avtorja ali enakim zaporedjem več avtorjev in enakim datumom publikacije podamo 

abecedno po naslovu (ne upoštevamo nedoločni člen ''A'' ali ''the''). V besedilu oz. v podatkih o 

viru (MS Word Office 2016) zapišemo takoj za letom malo črko – a, b, c v oklepaju:  

Neral, B., Šostar-Turk, S. & Čokl, M., 2004a. Tisk …  
Neral, B., Šostar-Turk, S. & Čokl, M., 2004b. Tisk …  

Izjema je v primeru, da so publikacije v istem letu in z enakim zaporedjem avtorjev objavljene kot 
serije prvi del, drugi del, kjer podamo vire po vrsti serije in ne po abecedi.  

Zaporedje več del različnih prvih avtorjev z enakim priimkom. V tem primeru so viri razporejeni po 
abecednem redu glede na začetnico imena prvega avtorja. 

Zaporedje del skupine avtorjev oz. organizacije (korporativni avtor) ali brez imenovanih avtorjev. 
Kadar je avtor dela agencija, združenje, institucija ali popolnoma brez avtorja, je treba razvrstiti po 
abecednem redu prve besede uradnega imena. Le v primeru, da je delo brez avtorja, se uporablja 
"Anon." v enaki vlogi kot priimek. Viri uradnih dokumentov prav tako navajamo v tem abecednem 
seznamu virov. 

4.4 PRAVILA ZA NAVAJANJE RAZLIČNIH VRST PUBLIKACIJ  

Pri posameznih primerih navajanja literature je poleg vrste vira v narekovajih navedena tudi vrsta vira 
v MS Word Office 2016 npr. Članki iz revij ["Članek v reviji"] pomeni, da v primeru navedbe 
znanstvenega članka z MS Word Office 2016 pri dodajanju vira izberemo Vrsto vira: Članek v reviji. Za 
Jezik vira izberemo angleščino, saj se pri izbranem jeziku "Privzeto" ali "slovenščina" lahko pojavijo 
določene napake (recimo namesto "2. izd." se izpiše "2. ured.").  

Periodične publikacije: članki iz revij, časopisi, mesečniki itd.  

Članki iz revij ["Članek v reviji"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov članka: podnaslov članka. Ime revije, letnik 
(številka), pp. xxx-xxx.  

Kamnik, P., Pajnkihar, M. & Habjanič, A., 2014. Samozaupanje medicinskih sester in zdravnikov pri 
praktičnem izvajanju paliativne oskrbe. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4), pp. 302-309. 
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Monteverde, S., 2014. Undergraduate healthcare ethics education, moral resilience, and the role of 
ethical theories. Nursing Ethics, 21(4), pp. 385-401. 

Regehr, G. & Mylopoulos, M., 2008. Maintaining competence in the field: learning about practice, 
through practice, in practice. The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 28(Suppl 
1), p. S19–S23. 

Časopisi ["Članek v periodični reviji"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, dan in 
mesec izida pred številko strani in stolpca (levo proti desno, kjer je a - prvi stolpec, b – drugi,…). 

Slapper, G., 2005. Corporate manslaughter: new issues for lawyers. The Times, 3 Sep., p. 4b. 

Neperiodične publikacije: knjige, poročila, brošure, monografije, priročniki in avdiovizualno gradivo.  

Knjige ["Knjiga"]:  
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov dela: podnaslov. [številka izdaje, če ni prva 
izdaja] ed. Lokacija: Založnik.  

Pahor, M., 2006. Medicinske sestre in univerza. Domžale: Izolit. 

Hoffmann Wold, G., 2012. Basic geriatric nursing. 5th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby. 

Knjige, ki jo je uredil eden ali več urednikov ["Knjiga", namesto Avtor vpišite v polje Urednik]:  
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev] ed(s)., letnica. Naslov dela: podnaslov. [številka izdaje, če ni 
prva izdaja] ed.  Lokacija: Založnik. 

Robida, A. ed., 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za 
zdravje. 

Poglavja oz. prispevki iz knjige z različnimi avtorji poglavij ["Knjižni oddelek"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov poglavja oz. prispevka. In: [Začetnice imen s 
priimki urednikov], ed(s). Naslov dela: podnaslov. [številka izdaje, če ni prva izdaja] ed. Lokacija: 
Založnik, pp. xxx-xxx. 

Grosek, Š. et al., 2015. Etične in pravne podlage odločanja. In: Š. Grosek, U. Grošelj & M. Oražem, 
eds. Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v 
intenzivni medicini. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, pp. 23-31. 

Berryman, J. F., 2010. Statewide nursing simulation program. In: W. M. Nehring & F. R. Lashley eds. 
High-fidelity patient simulation in nursing education. Sadbury (Massachusetts): Jones and Bartlett, 
pp. 115–131. 

Prispevki iz zbornika referatov ["Knjižni oddelek"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov prispevka na konferenci. In: [Začetnice imen, 
Priimki urednikov], ed(s). Naslov konference: zbornik predavanj (z recenzijo). Podatki o konferenci, 
datum konference. Lokacija: Založnik, pp. xxx-xxx. 

Štemberger Kolnik, T. & Babnik, K., 2012. Oblikovanje instrumenta zdravstvene pismenosti za 
slovensko populacijo: rezultati pilotske raziskave. In: D. Železnik, B. M. Kaučič & U. Železnik, eds. 
Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks: zbornik predavanj z recenzijo. 2. znanstvena 
konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih ved, 18. september 2012. Slovenj Gradec: 
Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 248-255. 

Diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije ["Knjiga"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev], letnica. Naslov dela: stopnja. Lokacija: Založnik. 
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Microsoft Office Word 2016 – oblika ni enaka, potreben ročni popravek v bibliografiji 

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) (2008) Uradni list Republike Slovenije št. 15.  

Ni privzete oblike, potrebno ročno popravit. Namesto "(letnica)" popravimo v obliko ", letnica." 

Microsoft Office Word 2016 – oblika ni enaka, potreben ročni popravek v bibliografiji 

Coulter, A. & Collins, A., 2011. Making shared decision-making a reality: no decision about me, without me. 
[Online] Available at: http://www.kingsfund.org.uk/publications/nhs_decisionmaking.html[Accessed 12. 
09. 2011]. 

Ni privzete oblike, potrebno ročno popravit. Spremenimo [Online] v [pdf] in dodamo Lokacija (če je na 
voljo): Založnik. 

Hasić, A., 2016. Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre pri pacientu s peritonealno dializo: 
diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. 

Križanec, S., 2016. Vpliv vnetne revmatološke bolezni na absentizem in kakovost življenja pri bolnikih, 
zdravljenih z biološkimi zdravili: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
zdravstvene vede. 

Kolenc, L., 2010. Vpliv sodobne tehnologije na profesionalizacijo poklica medicinske sestre: doktorska 
disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Poročila organizacij ["Knjiga"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev]/[Korporativni avtor], letnica. Naslov poročila: podnaslov 
poročila. Lokacija: Založnik[pri korporativnem avtorju pogosto isti založnik]. 

Ministrstvo za zdravje, 2014. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 – 2018. 
Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. 

Coulter, A. & Collins, A., 2011. Making shared decision-making a reality: no decision about me, 
without me. London: The King's Fund. 

Poročila organizacij – prevzeto iz spleta ["Dokument s spletnega mesta "]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev]/[Korporativni avtor], letnica. Naslov poročila: podnaslov 
poročila. [tip medija] Lokacija (če na voljo): Založnik[pri korporativnem avtorju pogosto isti založnik]. 
Available at: podčrtan spletni naslov [Accessed  datum dostopa] 

Ministrstvo za zdravje, 2014. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 – 2018. 
[pdf]Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at: http://www.sent.si/fck_files/file/NOVICE/NPDZ
_3_J.pdf [Accessed 18. 03. 2016]. 

Coulter, A. and Collins, A., 2011. Making shared decision-making a reality: no decision about me, 
without me. [pdf] London: The King's Fund. Available at: http://www.kingsfund.org.uk/publications/
nhs_decisionmaking.html [Accessed 12. 09. 2011]. 

Zakoni, kodeksi, pravilniki ["Primer"]:  
Naslov zakona/kodeksa/pravilnika (uradna kratica, če obstaja), letnica. Založnik skupaj s številko 
izdaje. 

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), 2008.  Uradni  list Republike Slovenije št. 15. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 16. 

Kodeks   etike   medicinskih   sester   in   zdravstvenih   tehnikov Slovenije, 2010. Uradni list Republike 
Slovenije št. 40.  

Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2007. Uradni list 
Republike Slovenije št. 24. 

http://www.sent.si/fck_files/file/NOVICE/NPDZ_3_J.pdf
http://www.sent.si/fck_files/file/NOVICE/NPDZ_3_J.pdf
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Microsoft Office Word 2016 – oblika ni enaka, potreben ročni popravek v bibliografiji 

International Council of Nurses, 2005. ICNP version 1.0: international classification for nursing practice. 
Ženeva: International Council of Nurses. 

Ni privzete oblike, potrebno ročno popravit. Dodamo "[CD-ROM]." pred Lokacija: Založnik. 

Avdiovizualno gradivo (npr. CD-ROM) ["Knjiga"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev]/[Korporativni avtor], letnica. Naslov medija: podnaslov medija. 
[tip medija]. Lokacija: Založnik[pri korporativnem avtorju pogosto isti založnik]. 

International Council of Nurses, 2005. ICNP version 1.0: international classification for nursing 
practice. [CD-ROM]. Ženeva: International Council of Nurses. 

Spletne strani ["Spletno mesto"]: 
[Priimki  z začetnicami imen avtorjev]/[Korporativni avtor], letnica. Naslov spletne strani: podnaslov 
spletne strani. [Online] Available at: spletni naslov - podčrtano[Accessed  Datum dostopa] 

Bosman, E., 2009. Nursing, Links to Nursing Care Plans, Care Planning Software nad Case Studies. 
[Online] Available at: http://web.nmsu.edu/~ebosman/nursing/careplan.shtml [Accessed 17. 03. 
2015]. 
 

4.5 AVTORJI IN LETO IZDAJE PUBLIKACIJE 
[Priimki z začetnicami imen avtorjev]/[Korporativni avtor], letnica. 
Naslov zakona/kodeksa/pravilnika (uradna kratica, če obstaja), letnica. 

 Najprej zapišemo priimek in nato začetnico imena ali imen. Izpišemo do štiri avtorje, v primeru, da 

imamo več kot štiri avtorje, dodamo po četrtem avtorju ''et al.'' . 

 Avtorje ter priimek in začetnico imena med seboj ločimo z vejicami. 

 Pred zadnjim avtorjem namesto vejice zapišemo znak in ("&") (npr. Fijan, S., Šostar-Turk, S. & 

Rozman, U.). 

 Ime organizacije oz. korporativnega avtorja izpišemo (npr. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor). 

 V primeru, da je v viru napisan pri avtor urednik, to tudi zapišemo v viru s kratico za imenom 

zadnjega urednika v oklepaju (ed. ali eds.). 

 V viru brez avtorja napišemo na tem mestu "Anon.". 

 Pri zakonih, kodeksih in pravilnikih namesto avtorja pišemo naslov zakona, kodeksa ali pravilnika 

in uradno kratico naslova, če ta obstaja. 

 Zapis avtorjev je vedno zaključen z vejico, čemu sledi letnica objave vira. 

 Za članke sprejete v tisk, zapišemo v oklepaju brez datuma: "(in press)". 

 Za vire za katere ni znan datum, zapišemo v oklepaju "n.d.". 

 Zaključimo s piko.  

4.6 NASLOV ČLANKA ALI POGLAVJA  
Naslov članka: podnaslov članka. 

 Z veliko začetnico zapišemo samo prvo besedo naslova, tudi prva beseda podnaslova se začne z 

malo začetnico.  

 Naslova ne damo v narekovaje in ne pišemo v ležeči pisavi.  

 Naslov zaključimo s piko.  

4.7 IME PUBLIKACIJE IN PODATKI V PERIODIČNIH PUBLIKACIJAH  
Ime revije, letnik (številka), pp. xxx-xxx. 
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 V ležeči pisavi zapišemo samo celotno ime periodične publikacije z velikimi začetnicami, sledi 

vejica in številka letnika (volume) in številka (issue), ki jo zapišemo v oklepaju takoj za letnikom.  

 V primeru, da številka (Issue) ni podana bo Microsoft Office Word 2016 dodal pred letnik (volume) 

besedo Volume, zato potreben ročni popravek v bibliografiji, kjer izbrišemo besedo Volume. 

 Sledi zapis številke strani (pp. xxx-xxx). Za elektronske vire številke strani niso relevantne.  

 Zaključimo ta del s piko.  

4.8 NASLOV DELA: NEPERIODIČNE PUBLIKACIJE  
Naslov dela: podnaslov. 

 Z veliko začetnico zapišemo samo prvo besedo naslova, tudi prva beseda podnaslova se začne z 

malo začetnico.  

 Naslov zapišemo v ležeči pisavi.  

 Zaključimo ta del s piko.  

4.9 NASLOV DELA: DEL NEPERIODIČNE PUBLIKACIJE (POGLAVJE V KNJIGI)  
 In: [Začetnice imen s priimki urednikov] ed(s). Naslov dela: podnaslov. 

 Poglavje v knjigi je podano tako, da je najprej zapisan avtor in naslov poglavja, ki mu sledijo 

uredniki knjige in v oklepaju kratica urednik ("ed." ali "eds.") ter beseda ''In:'' in naslov knjige.  

 Ker urednik ni avtor poglavja, ne pišemo najprej priimka in nato začetnico imen, ampak najprej 

začetnico imena in nato priimek. V primeru več kot štirih urednikov zapišemo prvega urednika in 

''et al.''.  

 V primeru dveh urednikov uporabimo oznako & med obema brez vejic med uredniki. V primeru 

treh ali več urednikov pa uporabimo vejice med uredniki, razen pred zadnjim urednikom 

uporabimo "&".  

 V primeru knjige brez imenovanega urednika samo zapišemo besedo ''In:'' in naslov knjige.  

 Zaključimo ta del s piko.  

 

4.10 INFORMACIJE O PUBLICIRANJU: NEPERIODIČNE PUBLIKACIJE IN DEL NEPERIODIČNE 
PUBLIKACIJE 

[številka izdaje, če ni prva izdaja] ed.  Lokacija: Založnik.  
[številka izdaje, če ni prva izdaja] ed. Lokacija: Založnik, pp. xxx-xxx. 

 Podamo številko izdaje, če ni prva z "ed." na koncu (npr. "2nd ed.") 

 Podamo kraj ali mesto publikacije, v kolikor je možnost zamenjave dodamo deželo/državo (npr. 

mesto Chester je lahko v VB ali v ZDA, napišemo Chester(CT) za mesto v ZDA).  

 Založnika napišemo čim krajše, imena organizacij, kooperacij in univerz ne krajšamo, vendar ne 

dodajamo nazivov kot npr. založnik, Co, Inc. itd.  

 Pri delu neperiodične publikacije dodamo številko strani poglavja v neperiodični publikaciji. 

 Zaključimo ta del s piko.  

 

4.11 INFORMACIJE O DOSTOPNOSTI ELEKTRONSKIH VIROV  
Available at: spletni naslov - podčrtano[Accessed Datum dostopa] 
[tip medija] Lokacija(če na voljo): Založnik. Available at: spletni naslov - podčrtano[Accessed  
Datum dostopa] 

 Dostopnost elektronskega vira podaja informacije o pridobitvi vira poleg avtorja in naslova vira.  

 Če informacije pridobimo od internetnega dokumenta, podamo internetni naslov.  
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 V primeru izredno dolgega spletnega naslova (URL), se napiše spletni naslov iz katerega lahko 

bralec dobi naslov do elektronskega vira (npr. preko iskalnika na spletni strani). 
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PRILOGA 7 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.     ) in sklepa Senata 
____________________________ Univerze v Mariboru z dne _____________________,  
 
 

izdajam 
 

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENO DOKTORSKE DISERTACIJE 
 
z naslovom ______________________________________________________________________,  
 

ki jo je predložil kandidat-tka _______________________________________________. 
 

 
 

V komisijo imenujem naslednje člane: 
 

1. __________________________, predsednik-ica, 
2. __________________________ mentor-ica, 
3. __________________________ somentor-ica (če je imenovan-a), 
4. __________________________ član-ica. 
 

Vsak član komisije za oceno doktorske disertacije je dolžan v roku treh mesecev od imenovanja 
pregledati doktorsko disertacijo in skupaj z ostalimi člani komisije podati skupno pisno poročilo o 
oceni doktorske disertacije in ga s predlogom o sprejemu, o zavrnitvi ali o morebitnih popravkih 
poslati v zaprti kuverti s pripisom »Ocena doktorske disertacije 'naslov doktorske disertacije' – ne 
odpiraj!« dekanu UM FZV. Član komisije lahko poda tudi ločeno mnenje. 
 
Če član komisije zavrne sodelovanje pri oceni doktorske disertacije, mora o tem v roku 5 delovnih dni 
od prejema tega sklepa pisno obvestiti dekana UM FZV. 
 
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na senat fakultete v roku 5 delovnih dni. 
 
 
Datum: __________________      Dekan-ica: 
 
Kraj: ______________________    __________________________ 
 
 
Obvestiti: 

 člane komisije 

 kandidata-tko 

 arhiv 
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PRILOGA 8 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.     ) in sklepa Senata 
____________________________ Univerze v Mariboru z dne _____________________,  
 
 

izdajam 
 

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE 
 
z naslovom ______________________________________________________________________,  
 

ki jo je predložil kandidat-tka _________________________________________. 
 

 
 

V komisijo imenujem naslednje člane: 
 

1. __________________________, predsednik-ica, 
2. __________________________ mentor-ica, 
3. __________________________ somentor-ica (če je imenovan-a), 
4. __________________________ član-ica. 
… 

 
Če imenovani član komisije zavrne sodelovanje v komisiji za zagovor doktorske disertacije, mora o 
tem v roku 5 delovnih dni po prejemu tega sklepa pisno obvestiti dekana UM FZV. 
 
Datum, kraj in ura zagovora bodo določen naknadno (lahko se jih tudi navede, če so že znani). 
 
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na senat fakultete v roku 5 delovnih dni. 
 
 
Datum: __________________      Dekan-ica: 
 
Kraj: ______________________    __________________________ 
 
 
Obvestiti: 

 člane komisije 

 kandidata-tko 

 arhiv 
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PRILOGA 9 

 
UNIVERZA V MARIBORU 

 
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

 
ZAPISNIK 

O ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE 
 
z naslovom _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
kandidata ___________________________________________________________________. 
 
 
Zagovor je bil dne _____________ ob _________ uri v _____________________________________. 
 
 
Prisotni: 

 Člani komisije za zagovor: 
1. _______________________________________________, predsednik, 
2. _______________________________________________, mentor - član, 
3. _______________________________________________, somentor – član 
4. _______________________________________________, član. 

… 

 Kandidat: ________________________________, 

 Ostali prisotni. 
 
 
 
(Opis potek zagovora. Vsa vprašanja, tako članov komisije kot ostalih navzočih, se zapišejo v zapisnik, 
pri čemer se zavede tudi ime in priimek izpraševalcev.) 
 
 
 
Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, predsednik komisije zaključi javni zagovor 
doktorske disertacije. 
 
Komisija nato na tajnem posvetovanju glasuje, ali je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko 
disertacijo. 
 
Po tajnem posvetovanju (in če je komisija izglasovala, da je kandidat doktorsko disertacijo uspešno 
zagovarjal), predsednik komisije razglasil: 
 
Ime in priimek kandidata, strokovna izobrazba, je v svojem zagovoru doktorske disertacije tako v 
ustni razlagi kot tudi v odgovorih na postavljena vprašanja dokazal, da obvlada obravnavano 
problematiko s področja svoje teme, da si je ob študiju ustvaril svoje stališče ter da pristopa z 
znanstveno metodo k vprašanjem, ki jih obravnava. 
 
Zato je Komisija za zagovor doktorske disertacije v skladu s statutom Univerze v Mariboru sprejela 
naslednji sklep: 
 
znanstveni naslov, ime in priimek, strokovni naslov., rojen-a dne ____________, v kraju 
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_______________, je dne __________________, javno in uspešno zagovarjal-a doktorsko disertacijo 
z naslovom _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
in s tem pridobil-a pravico do promocije v DOKTORJA(ICO) ZNANOSTI s področja 
____________________________________________________.  
 
 
 
 
 
Zapisal: 
____________________ 
 

Predsednik komisije: 
 
_____________________ 

Ostali člani komisije: 
 
1.____________________ ,mentor, 
 
2. ___________________, somentor, 
 
3. ___________________, član. 

 
Datum: 
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PRILOGA 10 
 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
Številka: ____________________ 
Datum: _____________________ 
 
 
 
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.     ) izdajam 
 

POTRDILO O DOKTORIRANJU 
 
_______________________________ Univerze v Mariboru potrjuje, da je g.-ga._________________ 
                 (ime fakultete) 
________________________(strok. oz. znanst. naslov), rojen-a  ___________ v kraju_____________ 
               (ime in priimek)      (datum)  (kraj)  
 
____________, je opravil-a vse obveznosti po doktorskem študiju _____________________________ 
(datum) 
_____________________________________, smer _________________________________. 
  (študijski program)     (študijska smer) 
 
in dne _______ javno in uspešno zagovarjal-a doktorsko disertacijo z naslovom 
 

 
in s tem ob izpolnjevanju pogoja iz 157. člena Statuta Univerze v Mariboru pridobil pravico do 
podelitve znanstvenega naslova doktor(ica) znanosti s področja 
__________________________________________________________________. 
 
 
Potrdilo je izdano, ker promocija doktorjev še ni bila opravljena. Kandidat lahko začne uporabljati 
znanstveni naslov po opravljeni promociji v doktorja znanosti. Skladno z 21. točko 28. člena Zakona o 
upravnih taksah (Ur. l. RS št.        ) je to potrdilo takse prosto. 
 
 

Dekan-ica: 
 
_________________________ 
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PRILOGA 11 
 

UNIVERZA V MARIBORU 
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
 
 
 

IZJAVA O OBJAVI ELEKTRONSKE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE IN OSEBNIH PODATKOV, 
VEZANIH NA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA 

 
 

Ime in priimek doktoranda: ________________________________________ 
Vpisna številka: __________________________________________________ 
Študijski program: ________________________________________________ 
Naslov doktorskega dela: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Mentor: __________________________________________________ 
Somentor: __________________________________________________ 
 
 
Podpisani soglašam z objavo doktorske disertacije v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru. 
 
Tiskana verzija doktorske disertacije je istovetna elektronski verziji, ki sem jo oddal v Digitalno 
knjižnico Univerze v Mariboru. 
 
Podpisani hkrati izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov vezanih na zaključek študija (ime, 
priimek, leto in kraj rojstva, datum diplomiranja, naslov diplomskega dela) na spletnih straneh in v 
publikacijah Univerze v Mariboru. 
 
 

Datum in kraj:       Podpis doktoranda: 
 

__________________________________   _________________________ 
 

 


