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        Razpisane teme diplomskih nalog 
 

1. ORGANIZACIJA ZAVAROVALNICE : 
Prikaz različnih elementov organizacije v zavarovalnici, omejitve in zahteve zakonodaje, prednosti 

in slabosti posameznih elemntov organizacije, analiza in primerjava dveh primerov zavarovalnic 

na slovenskem prostoru.  

 

2. ANALIZA ZAVAROVALNIŠKEGA TRGA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Analiza zavarovalnega trga v Republiki Sloveniji, zavarovalnic, ponudbe,  tržnih deležev, 
organizacije posameznih zavarovalnic in njihove primerjave.  
 

3. PLANIRANJE V ZAVAROVALNIŠTVU 
Prikaz procesa planiranja v zavarovalnici, kaj se planira, kdo planira, kako se planira, dodana 

vrednost planiranja, težave pri planiranju v zavarovalnici.  

 
4. ANALIZA POSLOVNIH IZKAZOV ZAVAROVALNICE A  

Naloga zajema analizo in pomen vseh štirih temljnih izkazov (poslovnega izida, finančnega 
položaja, gibanja kapitala ter denarnega toka)-  

 

5. VLOGA KONTROLINGA V ZAVAROVALNIŠTVU  
Odprta naloga 

 

6. KONKURENCA V ZAVAROVALNIŠTVU V SLOVENIJI: 
Analiza konkurence v zavarovalništvu v Republiki Sloveniji. Zavarovalnice, storitve, cene, tržne 

deleže  in njihove primerjave. 

 

7. VLOGA AKTUARSTVA V ZAVAROVALNIŠTVU  
Odprta naloga 

 

8. VLOGA UPRAVLJANJA S TVEGANJI V ZAVAROVALNIŠTVU  
Odprta naloga 

 

9. ANALIZA POSLOVANJA ZAVAROVALNICE X 
Prikaz organiziranosti poslovanja zavarovalnice, storitve, kadri, izkazi, kazalci poslovanja. Z analizo 

študent ugotavlja prednosti in slabosti v delovanju in poslovanju podjetja ter nakaže ukrepe za 

izboljšave 

 

10. VPELJEVANJE SOLVENTNOSTI II V ZAVAROVALNICE 
Odprta naloga – lahko se veže na 1 in/ali 2. in/ali 3. Steber zavarovalnice.  
 

11. DRUGE TEME: na predlog študenta. 
 

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 andrej.salamun@gmail.com 

mailto:andrej.salamun@gmail.com


 

  

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….     

 

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

