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Razpisane teme diplomskih nalog: ŠL 2019/20         
 

1) Nove tehnologije v transportu.  
(značilnosti in uvajanje novih transportnih tehnologij v prakso, posledice uvajanja 

prednosti-slabosti, značilnosti razvoja vozil in infrastrukture, varnost v prometu, vodenje 

prometa, nadzor prometa) 
  

2) Okolju prijazne tehnologije v transportu. 
(zmanjšanje porabe energije s strani transporta, zmanjšanje onesnaževanja, zmanjšanje 

različnih negativnih vplivov na okolje) 
 

3) Alternativni energetski viri in z njimi povezane nove tehnologije v transportu. 
(prehod iz klasičnih energentov na alternativne vire energije v transportu, nove 

tehnologije, ki omogočajo uporabo alternativnih virov energije v transportu ) 
 

4) Vpliv transporta na okolje in družbo.  
(vpliv na okolje, razvoj gospodarstva, regije, družbo, direktna in indirektna škoda, ki jo 

povzroča transport v družbi) 
 

5) Specifike transporta v izbranem podjetju (podjetje izbere študent). 
(analiza transportnega podjetja, prednosti, slabosti, možnosti razvoja in racionalizacije) 

 

6) Menedžment, ključni faktor odnosov v podjetju. 
(vloga menedžmenta pri poslovnih odnosih v podjetju, klima v podjetju, človeški odnosi, 

poslovni bonton, poslovna kultura) 
 

7) Različni pristopi menedžiranja v podjetjih. 
(načini menedžiranja v praksi v različnih podjetjih, vloga menedžmenta pri odnosih v 

podjetju, kadrovanje, delitev dela, nagrajevanje, hierarhija, delitev kompetenc, znižanje 

stroškov, povečanje prihodkov, investicije, modernizacija) 
 

8) Značilnosti menedžiranja v izbranem podjetju (podjetje izbere študent). 
(analiza mendežiranja v izbranem podjetju, specifike, prednosti, slabosti, način dela, 

nagrajevanje, napredovanje, izobraževanje,)  
 

9) Upravljanje s tveganji v podjetjih. 
(risk management, vloga menedžemnta pri upravljanju s tveganji, različni nivoji tveganj v 

podjetju, prepoznavanje nevarnosti, ukrepanje, spremljanje tveganj)  
 

10) Različni načini formiranja tarif v transportu.  
(značilnosti in uvajanje novih tarifnih sistemov v transportu, prometu in logistiki, 

cestninjenje, taxe, parkirnine,…..) 
  

11) Vpliv novih tehnologij na tarife v logistiki. 
(vpliv novih tehnologij v logistiki na tarife, formiranje tarif, primerjave, razmerja) 
 

12) Anliza različnih tarif v logistiki. 
(primerjava tarif v različnih vrstah transporta, prometa, ter logistiki, analiza istovrstnih 

tarif v različnih podjetjih) 
 

13) Vpliv tarif na okolje in družbo.  
(vpliv tarif na okolje, razvoj gospodarstva, regije, družbo, sprememba tarif) 



 

14) Specifike tarif v izbranem podjetju (podjetje izbere študent). 
(analiza tarif v podjetju, specifike, prednosti, slabosti, s strani izvajalca in kupca) 

 

15) Vpliv menedžment na tarifno politiko v podjetju. 
(vloga menedžmenta pri formiranju tarif v podjetju, vpliv tarif na poslovanje podjetja) 

 

Študent lahko predlaga temo-naslov diplomske naloge tudi sam.  
(tematika: tarife v transportu, prometu in logistiki; transport, menedžment)  

 

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

Kontakt z mentorjem: v času konzultacijskih ur ali preko e-pošte na: ludvik.pevec@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=344 in uporabimo  

brskalnik ….     

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

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

praktični izdelek. 


