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POSTOPEK ODDAJE MAGISTRSKE NALOGE ZA ZAGOVOR ZNANSTVENEGA MAGISTERIJA NA FKBV: 
(za znanstveni magisterij se smiselno uporabi Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije) 

Kandidat predloži članici izdelan predlog magistrske naloge v tiskani in elektronski obliki v referat 
fakultete.  Članom komisije za oceno magistrske naloge, ki je imenovana je nato iz referata 
posredovana magistrska naloga s pozivom, da pripravijo oceno naloge.  

Vsak član komisije za oceno magistrske naloge je dolžan v roku, določenem v sklepu o imenovanju, 
pregledati magistrsko nalogo in skupaj z ostalimi člani komisije podati skupno pisno poročilo o oceni 
magistrske naloge in ga s predlogom o sprejemu, zavrnitvi ali morebitnih popravkih poslati v zaprti 
kuverti s pripisom »Ocena magistrske naloge 'naslov magistrske naloge' – ne odpiraj!« dekanu 
članice. Član komisije lahko poda tudi ločeno mnenje. 

Dekan članice po prejemu vseh poročil oceno magistrske naloge uvrsti na prvo naslednjo sejo senata 
članice.   

Senat članice magistrsko nalogo s sklepom sprejme, zavrne ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni 
oz. dopolni, za kar mu določi primeren rok, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. 

Praksa oddaje na FKBV je, da kandidati po imenovanju komisije za zagovor magistrske naloge pred 
zagovorom že oddajo vezane naloge in ne nevezane.  

Hkrati je v pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije navedeno, da pred zagovorom 
kandidat odda nevezane izvode naloge, v roku dveh tednov po zagovoru pa oddate še vezane naloge. 
– ne glede na to, za kakšno obliko oddaje se boste odločili, mora v vsakem primeru biti v referat 
oddano zadostno število končnih verzij nalog najmanj 10 dni pred predvidenim datumom zagovora!  

V referatu potrebujemo izvode za vse člane komisije za zagovor magistrske naloge najmanj deset dni 
pred zagovorom, ker se postopek objave začne 10 dni pred zagovorom (potrebno je urediti vse 
formalnosti z objavo in rezervacijo prostora).  

Število izvodov vezanih nalog, ki jih obdržimo na fakulteti je: 1 izvod za UKM, 1 izvod za knjižnico 
FKBV, 1 izvod za mentorja in po 1 izvod za vsakega somentorja.  

Prosim upoštevajte Navodila za oblikovanje doktorskih disertacij na FKBV. 

Kandidat mora pred vezavo oddati naloge v knjižnico (vodji knjižnice), ki pregleda in potrdi, da so 
pripravljena v skladu z Navodili za oblikovanje doktorskih disertacij na FKBV.  

Študent mora pred zagovorom oddati v Referat za študentske zadeve: 

1. Indeks (velja za študente, ki so ob vpisu prejeli indeks),  
2. ustrezno število vezanih izvodov zaključnega dela v katerem je kot zadnji list vezana tudi 

Izjava o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi osebnih 
podatkov študenta (izpišete iz DKUM po nalaganju naloge),  

3. en izvod izjave lektorja o lektoriranju zaključnega dela.  
4. en izvod poročila o plagiatorstvu, skupaj s podpisano izjavo mentorja o ustreznosti 

zaključnega dela. (poročilo o plagiatorstvu natisnete iz DKUM po nalaganju naloge in oddate 
verzijo: Poročilo, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi iz drugih dokumentov - samo del, ki 
je prvi del, ki je pred stranmi z izpisano vsebino, ki ima označene podobne nize iz zgoraj 
naštetih dokumentov!!!) 
 

http://fkbv.um.si/fkbv/files/dokumenti/pravilniki/Navodila_za_oblikovanje_doktorske_disert__2012-3_FKBV.pdf
https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela
http://fkbv.um.si/images/Izjava_o_lekt._zaklj._dela.docx
https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela
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OPOMBA:  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04; v 

nadaljevanju ZVIS-D,) kjer v prvem odstavku 48. člena določa, da je od študijskega leta 2009/10 

mogoč vpis samo v nove študijske programe (akreditirane po 11. 6. 2004; v nadaljevanju: bolonjski 

študijski programi) in dalje v drugem odstavku določa, da se lahko študentje, ki so se vpisali v 

študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov (v nadaljevanju: stari študijski 

programi), izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 

zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.  

28.10.2015 je bil sprejet sklep Senata UM FKBV:  »Senat FKBV sprejme sklep, da je potrebno za 
zaključek študija po starih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih vezane izvode 
zaključnih del (diplomskih ali magistrskih nalog) oddati najkasneje do 10. 6. 2016 in zagovor opraviti 
najkasneje do 30. 9. 2016«.  

Za ta sklep je na zadnji Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve bil sprejet sklep, da se predlaga 
Senatu podaljšanje določenega roka iz 10.6.2015 na 15.7.2016, ampak ker je naslednje zasedanje 
senata FKBV šele v drugi polovici meseca, bo odločitev znana šele takrat. Nikakor pa ta datum ne 
more biti po 15.7.2016, saj je potrebno pred zagovorom speljati vse v prvem delu omenjene 
postopke (ocena naloge in imenovanje komisije za zagovor na Senatu fakultete)! 

 

Dokončno dejstvo pa je, da po izteku roka za dokončanje študija (30.09.2016) vašega vpisanega 
študija ne bo mogoče dokončati in zaključiti! 


