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Najpomembnejše 
informacije najdete: 

Zavihek študij:

 zaključna dela

pravilniki, navodila, 
obrazci

SPLETNA STRAN – ww.ft.um.si



Za prekinitev študija se šteje, če sta

od zadnjega vpisa minili dve leti, ne

glede na to, ali ste vmes opravljali

študijske obveznosti (izpite itd).

• Vloga za nadaljevanje študija po 
prekinitvi

• Vlogo posredujte v referat 

(fizično/scan) ter priložite potrdilo o 
plačilu 18,10€, kolikor nakažete na 
TRR: 01100 60000 350 40.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI



• Prijava zaključnega dela brez statusa: prispevek za 
pripravo in zagovor zaključnih del v višini 83,80 € 
(20/21) se zaračuna po zagovoru. 

• Pri oddaji dela se plača tudi mapa za diplomsko 
listino v višini 16,20 €. 

PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA - STROŠKI



Ko oddate vlogo za nadaljevanje študija, bo Komisija za študijske zadeve FT UM pregledala vlogo in vam v primeru, da se 
predmeti več ne izvajajo, dodelila nove, vsebinsko in po težavnosti (številu ECTS) čim bolj podobne predmete.

Takrat boste tudi dobili navodila, kdo so izvajalci in koga kontaktirati. 

Izvajalci vas bodo tudi napotili na to, kje na Moodleu boste našli gradiva za opravljanja izpita. 

Dostop do Moodle e-gradiv: https://estudij.um.si/

OPRAVLJANJE MANJKAJOČIH IZPITOV

https://estudij.um.si/


1. PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA

2. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

3. ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

4. ZAGOVOR

5. PODELITEV DIPLOM

POSTOPEK ZAKLJUČNEGA DELA PO KORAKIH – NA 
SPLETNI STRANI



Študent odda prijavo teme v referat do roka za oddajo, katerega določi 
Senat FT UM za 1. stopnjo in 2. stopnjo: 23. april 2021  (zagovor do 

30.9.2021).

• Sledite navodilom na spletni strani.

Ko je tema potrjena, prejmete SKLEP O ZAKLJUČNEM DELU 
(študentski e-naslov).

• PODALJAŠANJE TEME - pred potekom roka za izdelavo 

zaključnega dela, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme

1. PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA



Potrdila o udeležbi na seminarju vam bomo poslali 
po pošti e-pošti na študentski e-naslov. 

POTRDILO O UDELEŽBI NA SEMINARJU



Referat za študijske zadeve FT UM

E: referat.ft@um.si

T: 08 20 57 063 / 067

Uradne ure: 

Ponedeljek –pet. 9.30 - 10.30 in sreda 13. - 15. ure

VEČ INFORMACIJ



KAKO SE LOTITI 
ZAKLJUČNEGA DELA? 

Izr. prof. dr. Maja Turnšek 



Študenti za pridružitev pošljejo UM mail izvajalcu (izr. prof. dr. Mitja Gorenak za VS in UN, izr. prof. dr. Boštjan Brumen za MAG), da jih 
priključi skupini na seminarju. V šolskem letu 2020 / 2021 so bili na voljo naslednji termini: 

MAG

2.3.2021 ob 16-21h 

16.3.2021 ob 16-21h

30.3.2021 ob 16-21h

Seminar magistrsko delo



Na spodnji povezavi so na voljo razpisane teme, posodobljene vsako leto jeseni: 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Strani/default.aspx

Razpisane teme služijo predvsem za to, da študenti spoznajo trenutne interese mentorjev. Vendar pa zelo priporočamo, 
da si izberete res tisto temo, ki vas zanimajo. Navadno smo mentorji še najbolj veseli, če pridete s svojo lastno idejo, ki jo 
seveda potem skupaj izklesamo do konca. 

Razpisane teme 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Strani/default.aspx


https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Strani/default.aspx



Vaja 
1. Na spletni strani Fakultete za turizem UM najdite: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem. (2020). Obrazec za pregled dispozicije. Pridobljeno iz 
https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec%20za%20pregled%20dispozicij%201.%20stopnja.pdf, 10. 
12. 2020

2. Poiščite med zaključnimi deli FT UM zaključno delo, ki je iz teme, ki je sorodna vaši

3. Poiščite uvodno poglavje zaključnega dela in poiščite opredelitev problema – delite ekran in pokažite 

Poglavje 1 – Uvod v zaključnih delih je pri novejših verzijah zaključnih tem že navadno kar 
identično dispoziciji. Toplo priporočamo, da pred oddajo dispozicije preberete čim več drugih 
zaključnih del, da dobite občutek za strukturo in žanr pisanja. 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec za pregled dispozicij 1. stopnja.pdf






Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem. (2020). Obrazec za pregled dispozicije. Pridobljeno iz 
https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec%20za%20pregled%20dispozicij%201.%20stopnja.pdf, 10. 12. 2020 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec za pregled dispozicij 1. stopnja.pdf


Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem. (2020). Obrazec za pregled dispozicije. Pridobljeno iz 
https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec%20za%20pregled%20dispozicij%201.%20stopnja.pdf, 10. 12. 2020 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec za pregled dispozicij 1. stopnja.pdf


Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem. (2020). Obrazec za pregled dispozicije. Pridobljeno iz 
https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec%20za%20pregled%20dispozicij%201.%20stopnja.pdf, 10. 12. 2020 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec za pregled dispozicij 1. stopnja.pdf


Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem. (2020). Obrazec za pregled dispozicije. Pridobljeno iz 
https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec%20za%20pregled%20dispozicij%201.%20stopnja.pdf, 10. 12. 2020 

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/Obrazec za pregled dispozicij 1. stopnja.pdf

