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        Razpisane teme diplomskih nalog 
 

1) Finančna analiza podjetja 

(analizira katerokoli  delujoče podjetje  s finančnega vidika ) 

2) Finančno načrtovanje v podjetju  

3) Primerjalna analiza ponudb financiranja poslovnih bank 

(študent izdela primerjalno analizo  izbranih  poslovnih bank, npr.   krediti za fizične osebe  

ali pravne osebe) 

4) Analiza zadovoljstva uporabnikov finančnih storitev  

(študent  analizira zadovoljstvo porabnikov  kakršnihkoli izdelkov ali  storitev v  banki ali  

drugi instituciji) 

5) Analiza gospodarske rasti za izbrano državo ali skupino držav 

(študent primerjalno predstavi gospodarsko rast (BDP, inflacijo, stopnjo brezposelnosti..)  

za izbrano državo ali skupino držav   

6) Borznoposredniške družbe skozi zgodovino 

7) Predstavitev letnih poročila delniških družb in korporacijsko upravljanje 

(študent predstavi letna poročila izbranih delniških družb, ki kotirajo na ljubljanski borzi) 

8) Predstavitev  vodenja finančnega oddelka v podjetju  

(študent predstavi vodenje finančnega oddelka in povezave z drugimi oddelki v 

konkretnem podjetju) 

9) Pomeni bonitetnih ocen in primer bonitetne ocena podjetja  

(študent  predstavi bonitetne ocene podjetij  kot jih izdelajo  bonitetne agencije  ali 

poslovne banke) 

10) Lizing  kot način financiranja v podjetjih 

11) Faktoring kot instrument kratkoročnega financiranja podjetij v Sloveniji 

12) Predstavitev in analiza mobilnega plačevanja  fizičnih oseb  

13) Analiza poslovanja društva  

14) Upravljanje osebnih financ 

15) Predstavitev in ocena obveznega večstranskega pobota  

16) Analiza uspešnosti malih in srednje  velikih  podjetij s tveganim kapitalom 

17) Analiza finančnega poslovanja družinskih podjetij v Sloveniji 

18) SWOT analiza podjetja  

(študent  analizira katerokoli  delujoče podjetje  z več različnih vidikov)  

19) Analiza veriženja podatkovnih blokov na področju denarnih transakcij 

20) Druge teme : predlogi  študentov 

 

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

oblikovani  glede na izbrano temo po prvem  razgovoru med mentorjem iz študentom.  
 

Kontakt z mentorjem preko e-pošte na  helenapovse@yahoo.com 

mailto:helenapovse@yahoo.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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