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NAVODILA ZA PRIPRAVO PLAKATOV DIPLOMANTOV 

 (s primerom)  
 
Diplomant ob oddaji vezanega diplomskega dela v referat v elektronski obliki odda tudi 
dokument v Wordu (vse v pisavi Times New Roman), ki vsebuje naslednje podatke: 
 
1. ime in priimek diplomanta (velikost pisave 14, krepko) 
 

   Diplomant: Janez INŽENIR  
 
 
2. fotografijo diplomanta, višine 4,5 cm 
 

  
 
 
3. naslov diplomskega dela (velikost pisave 18, krepko) 
 

UPORABA SODOBNIH TEHNOLOGIJ V 
PROIZVODNJI PODJETJA ZOBNIK d.o.o. 

 
 
4. ime in priimek mentorja, naziv (velikost pisave 12, poševno) 
 

  Mentor: Jože PREDAVATELJ, univ. dipl. inž. str. 
 
 
5. ime in priimek somentorja, naziv (velikost pisave 12, poševno) 
 

  Somentor: Janez STROKOVNJAK, dipl. inž. str. 
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6. povzetek diplomskega dela (velikost pisave 10, poševno), lahko iz »ključne 

dokumentacijske informacije« 
 

V diplomskem delu predstavim podjetje Zobnik d.o.o., njegovo zgodovino, razvoj podjetja in proizvodne 
programe. V nadaljevanju prikažem osnovne pojme kakovosti in kakovost v podjetju. Sistem vodenja kako-
vosti je v podjetju Zobnik d.o.o. dobro zasnovan, vendar se kljub temu dogaja, da v proizvodnji nastane pre-
več neskladnih elementov. Iz analiz sem ugotovil, da je največ odstopanj kakovosti nastalo zaradi napak 
delavcev. Zato bi bilo po mojem mnenju smiselno uvesti avtokontrolo in stimulacijo na avtokontrolo na 
pomembna in zahtevna delovna mesta v proizvodnji. S tem bi se zmanjšala odstopanja kakovosti. 

 
 
7. 4-6 fotografij iz diplomskega dela, višine 4 cm, z naslovom pod sliko (velikost pisa-

ve 10)  
 

Primer: 

 
Struženje obdelovanca iz titana 

 

 
Varjenje s pomočjo robota 

 
 
8. diplomant dokument v Wordu (datoteko) poimenuje: 
 

 PRIIMEK_I._Podatki_za_plakat_diplome  
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