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      Razpisane teme diplomskih nalog  
            

 

1. Varnost internetnega bančništva 
(primer na izbrani banki opisati prednosti, slabosti, metode zagotavljanja varnosti pri poslovanju, 
varnostni protokoli, anketa zadovoljstva uporabnikov storitev izbrane banke) 
 
2. Tehnološke inovacije  kot aktualne spremembe v bančništvu 
(opis priložnosti, slabosti, koristi tveganja tehnoloških sprememb, vpliv na konkurenčnost, 
sodelovanje s tehnološkimi podjetji) 
 
3. Spremembe v strukturi lastništva bank v Sloveniji 
(opis sprememb lastništva bank od ustanovitve do danes, lahko na primeru ene banke ali več bank, 
izzivi v prihodnosti) 
 
4. Izzivi bančništva v prihodnosti v Sloveniji  
(tehnološke in regulatorne spremembe, digitalizacija bank, kibernetska tveganja, vpliv nove 
konkurence bankam) 
 
5. Posojilna politika bank danes 
(opis postopka odobritve posojil v banki x, dejavniki obsega posojil, regulativa pri kreditiranju, 
kreditna analiza, viri informacij)  
 
6. Sodobno bančništvo 
(opis transformacije bank na ključnih področjih: upravljanja informacij o strankah, dinamično 
določanje cen storitev, učinkovita navzkrižna prodaja, operativna učinkovitost bank) 
 
7. Razvoj Slovenskega bančništva od osamosvojitve 1991 do danes na primeru banke x 
(opis zakonodaje, sprememb lastništva, razvoja, poslovanja banke, njen razvoj od leta 1991 do danes) 
 
8. Presojanje bonitete bančnih komitentov 
opis kriterijev za presojo, regulative, tveganj pri presoji in konkretni primer presoje enega komitenta v 
izbrani banki 
 
9.  Kreditiranje SME: primer izbrane banke:  

(naloga naj vsebuje opis kreditnih storitev izbrane banke in postopek kreditiranja za pravne osebe z  

anketo o zadovoljstvu ipd. kreditnih storitev izbrane banke pri pravnih osebah (SME: srednja in mala 

podjetja). Zaključek lahko vsebuje konkretne predloge za izboljšanje (skrajšanje ipd.) postopka 

kreditiranja. 
 

10. E-bančništvo v (x) 
(naloga naj vsebuje navedbo in vsebino kaj sploh je e-bančništvo in na primeru konkretne banke 

prikaže vse storitve e-bančništva, probleme, prednosti, nevarnosti in slabosti le tega z anketo o 

zadovoljstvu ipd. pri komitentih – pravnih osebah pri uporabi teh storitev) 
 

11. Investicijski program podjetja X:   
(napisati investicijski program za izbrano investicijo, ali novogradnjo, ali modernizacijo, nabavo 

opreme ipd.) 
 



12. Osnovne vrste tveganj in načela upravljanja z njimi: 
(opredeliti vsa bančna tveganja in prikazati na primeru banke problematiko vsaj enega od njih) 
 

13. Osnove zavarovanj kreditov za pravne osebe: 
(opis vseh možnih zavarovanj za kratkoročne in dolgoročne kredite za pravne osebe, zakonodaja, 

problematika, konkretni opis izvedbe enega zavarovanja od odobritve do vnovčitve le tega v primeru 

stečaja firme) 
 

14. Zaledne službe v bankah:   
(opis del in nalog teh služb za pravne osebe in problematika) 
 

15. Poslovanje banke s komitenti: 

(analiza in primerjava z drugo banko, analiza prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) 
 

 

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

Študent lahko predlaga temo tudi sam.  
 

Kontakt z mentorico: osebni ali preko e-pošte 

Božena Kramar na bozena.kramar@sedmica.net 
 

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 čimbolj praktično naravnane, izogibajmo se zgodovini, študent 

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

možnosti tudi praktični izdelek …   


