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Razpisane teme diplomskih nalog 
 

1. Analiza ponudbe in trženja življenjskih zavarovanj na zavarovalnem trgu Republike Slovenije 
Opredelitev, vrste in namen življenjskih zavarovanj, trženje življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu (premija, 
premija po vrsti, premija na posamezno zavarovalnico), opredelitev ponudbe zavarovalnic, trženje posameznih 
zavarovalnic. 
 

2. Življenjskih zavarovanj izbrane slovenske/tuje zavarovalnice  
Opredelitev, vrste in namen življenjskih zavarovanj, predstavitev izbrane zavarovalnice, predstavitev ponudbe 
izbrane zavarovalnice (primerjava, prednosti, slabosti), trženje teh zavarovanj v opazovani zavarovalnici. 
 

3. Naložbena življenjska zavarovanja izbrane slovenske/tuje zavarovalnice  
Opredelitev, vrste in namen naložbenih življenjskih zavarovanj, predstavitev v nalogi obravnavane 
zavarovalnice, predstavitev ponudbe izbrane zavarovalnice (prednosti, slabosti), trženje teh zavarovanj v 
opazovani zavarovalnici. 
 

4. Primerjava življenjskih in naložbenih zavarovanj  
Opredelitev, vrste in namen življenjskih zavarovanj, podrobnejša opredelitev posamezne vrste zavarovanja, 
primerjava zavarovanj (namen, prednosti, slabosti), analiza ponudbe na zavarovalnem trgu. 
 

5. Nezgodna zavarovanja - pomen posameznih zavarovalnih kritij 
Opredelitev pojma nezgode, oblike in vrste nezgodnih zavarovanj, kritja nezgodnih zavarovanj, analiza 
pomembnosti posameznih kritij za zavarovanca. 
 

6. Davčna obravnava življenjskih zavarovanj 
Opredelitev, vrste in namen življenjskih zavarovanj. Pregled zakonodaje in opredelitev davkov pri življenjskih 
zavarovanjih (DPZP, Davek na dobiček), njihov vpliv na način sklepanja življenjskih zavarovanj. 
 

7. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
Slovenski zdravstveni sistem, obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljna zdravstvena zavarovanja, 
opredelitev, namen in pomen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Opredeli pomen solidarnosti in velike 
vključenosti v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

8. Nadstandardna zdravstvena zavarovanja izbrane slovenske zavarovalnice 
Opredelitev in vrste prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, predstavitev izbrane zavarovalnice, ponudba 
nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj zavarovalnice (vrste, opis, namen, prednosti, slabosti). Utemelji ali so 
ta zavarovanja še vedno nadstandardna ali postajajo nuja. 
 

9. Nadstandardna zdravstvena zavarovanja na zavarovalnem trgu Republike Slovenije 
Opredelitev in vrste prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, predstavitev zavarovalnega trga RS, ponudba 
nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj nekaj, glede na tržni delež in produkte, pomembnejših 
zavarovalnic(vrste, opis, namen, prednosti, slabosti). Analiza ponudbe in trženja teh zavarovanj. 

 

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 tanja.cebek@as.si 

  

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

nalog).   



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

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

tudi praktični izdelek …   

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

Uporabite brskalnik – vtipkajte svoje ime in našli boste vse vaše diplomske naloge, vtipkajte 

zamišljeno temo (naslov) in našli boste enake ali sorodne teme….     

 


