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        Razpisane teme diplomskih nalog 

       
1. Kako do dostojne pokojnine (zakonodaja, I. in II. pokojninski sistem, statistični podatki, 

demografske spremembe, pokojnine v prihodnosti, …) 
2. Kreditiranje fizičnih ali / in pravnih oseb 

(splošno o kreditu, kreditiranju, vrste, obrestne mere, zavarovanje, primerjave kreditov med 
bankami idr.) 

3. Izterjava 
(pravne podlage, zakonodaja, elektronska izvršba preko Covl, rubež, plomba na sredstvih, 
unovčevanje, …) 

4. Zavarovanje terjatev in dolgov 
(instrumenti, uporaba v praksi, kaj se zgodbi če pride do stečaja, prisilne poravnave)  

5. Digitalizacija finančnega in računovodskega poslovanja (kaj je digitalizacija, prednosti, 
slabosti, informacijski sistemi, spremembe v organizaciji dela znotraj podjetja idr.) 

6. Obvladovanje stroškov kot pomembne funkcije podjetja (ali posamezne vrste /skupine npr. 
vzdrževanja voznega parka, materiala, zalog, študentskega dela) npr. analiza transportne / 
logistične funkcije v podjetju. 

7. Obvladovanje terjatev v podjetju  
(zakonodaja, vrste, načini izterjave, obvladovanje, roki plačil)  

8. Kako določiti roke plačil 
(obligacijski zakonik, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o preprečevanju zamud pri 
plačilih, poslovna politika podjetij, plačilna nedisciplina, praksa, ukrepi za izboljšanje plačilne 
discipline) 

9. Kako bi razkritje bančne skrivnosti vplivalo na poslovanje banke  
(zakonodaja v Sloveniji in tujini, vrste, preverjanje, sodna praksa, primeri razkritja v tujini …) 

10. Upravljanje s človeškimi viri  
(kadri, zakonodaja, zaposlovanje, razvoj kadrov v podjetjih, napredovanje, kadrovske 
agencije, stroški povezani s kadri, absentizem, mobing idr.)  

11. Poslovanje mikro in malih podjetij 
(delitev, po velikosti, pravni okvir, izkazi, poročila, analiza poslovanja za dve ali več poslovnih 
let, EU direktive, zunanji faktorji, ki vplivajo na poslovanje idr.): 

12. Javna naročila v državni upravi / posrednih proračunskih porabnikih / v podjetju XY 
(zakonodaja v Sloveniji in EU, postopki, prednosti in slabosti, Uredba o zelenem javnem 
naročanju, primeri iz prakse) 

13. Zavarovalnice in zavarovalni produkti 
(kako poslujejo zavarovalnice, predstavitev slovenskega trga, spremembe, vrste produktov, 
analiza ali primerjava posameznega produkta idr.) 

14. Dohodnina kot pomemben vir prihodkov proračuna 
(kaj je – zakonodaja, spremembe v zadnjih letih, sporočanje podatkov, izračuni – plačilo, 
analiziranje vrednosti prejete dohodnine v proračun / državni, občinski). 

 
 

Razpisane teme diplomskih nalog so na voljo rednim in izrednim študentom. 

Študent lahko predlaga temo tudi sam.  

 

Kontakt z mentorjem: v času konzultacijskih ur ali preko e-pošte na barbara.drakslar@gmail.com 

 

mailto:barbara.drakslar@gmail.com


Da se teme in naslovi ne bi ponavljali, si pomagajmo s spletno stranjo VSŠ (Arhiv diplomskih 

nalog).  http://www.scpet.net/vss/index.php?module=content&page_id=342 in uporabimo  

brskalnik ….     

Diplomske naloge naj bodo čimbolj praktično naravnane, izogibajmo se zgodovini, študent mora 

pri diplomski nalogi dodati obvezno tudi nekaj svojega, raziskavo, zaključke, po možnosti tudi 

praktični izdelek …   
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