
TEME ZAKLJUČNIH NALOG ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

KATEDRA ZA INFORMATIKO 

1. Doc. dr. Borut Werber 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Izdelava programske/spletne/mobilne rešitve za izbiro ustreznega študija - program na osnovi 
podatkov(uspeh, predmeti, matura ...) dijaku predlaga najustreznejše študije v Sloveniji 

2. Izdelava poslovne programske rešitve (lahko tudi MS Access)  

3. Izdelava, nadgradnja dinamične spletne strani za znanega naročnika 

4. Izdelava mobilne aplikacije z uporabo podatkovne baze 

5. Izdelava spletnih/mobilnih/namiznih iger (3D očala) 

 
2. Prof. dr. Robert Leskovar 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Modeliranje procesov in podatkov z orodji Oracle za konkretne primere 

2. Razvoj aplikacij (apex, Java, PL/SQL, C++, python, R, baze: Oracle, DB2, mysql/mariadb)  

3. Uporaba virtualizacijskih tehnologij za konkretne primere (hypervizorji, virtualni stroji, 
kontejnerji kot sta docker in kubernetes) 

4. Razvoj REST storititev in mikrostoritev za konkretne primere 

5. Standardi kakovosti s področja informacijskih tehnologij (aplikacija za konkretne primere) 

 
3. doc. dr. Alenka Baggia 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Razvoj in optimizacija spletne strani 

2. Razvoj in optimizacija spletne trgovine 

3. Razvoj spletne aplikacije z orodjem Oracle APEX 

4. Simulacija poslovnega procesa z orodjem AnyLogic 

5. Primerjava programskih rešitev 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. doc. dr. Branislav Šmitek 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Uporaba sodobne programske opreme za predstavitev idej 

2. Izdelava napredne multimedijske spletne strani za izbrano organizacijo 

3. Postavitev sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti 

4. Uporaba video tehnologije v izobraževanju 

5. Izdelava elektronskih učnih gradiv 

 

 

5. izr. prof. dr. Alenka Brezavšček 

 

 Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

3. Analiza skladnosti s standardom ISO 27001 v konkretnem okolju 

4. Problematika varne uporabe mobilnih naprav 

5. Socialna omrežja in pasti njihove uporabe 

6. Programski vsiljivci in zaščita pred njimi 

7. Teme po lastni izbiri, vezane na področje informacijske/kibernetske varnosti 

 

KATEDRA ZA KADROVSKE SISTEME 

1. Doc. dr. Mojca Bernik: 

 Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Vpliv milenijcev na personalizacijo kadrovskega managementa 

2. Zaupanje zaposlenih v vodenje organizacije 

3. Strateško planiranje in razvoj kadrov 

4. Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu 

5. Vloga kadrovske dejavnosti v digitalni transformaciji organizacij 

 

2. Prof. dr. Eva Jereb: 

 

3.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Elementi, ki vplivajo na zadovoljstvo izobraževancev 



2. Akademska nepoštenost 

3. Sodobni načini izobraževanja napram klasičnim 

4. Kako izobraževanci vidijo sodobnega učitelja 

5. Organizacija sodobne pisarne 

5. Vpliv četrte industrijske revolucije na izobraževanje 

 

4. Viš. pred. dr. Marko Urh: 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Motivacija študentov Fakultete za organizacijske vede za dodatno izobraževanje 

2. Analiza alternativnih izobraževanj študentov Fakultete za organizacijske vede 

3. Analiza spletnih strani visokošolskih inštitucij z vidika spletne optimizacije 

4. Analiza spletnih strani za izobraževanja s pomočjo video vsebin 

5. Analiza potreb po kompetencah in znanjih s področja kadrovskega managementa 

6. Analiza potreb po kompetencah in znanjih s področja informatike in računalništva 

 

 
5. Prof. dr. Marko Ferjan 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Dogme, miti  in stereotipi v kadrovskem managementu  

2. Spremembe strategij komuniciranja organizacije z okoljem in njihov vpliv na image in ugled  

3. Analiza interakcij med šolami (npr.: osnovnimi, srednjimi, fakultetami, univerzami, 
medpodjetniškimi izobraževalnimi centri, … ) in okolji, kjer delujejo 

4. Analiza vpliva razglasitve »Industrija 4.0« na učne  vsebine  izobraževalnih ustanov različnega 
tipa in na izobraževanje zaposlenih v podjetjih  

5. Pojmovanje pomena izobraževanja skozi različna časovna obdobja v publikaciji »The Global 
Competivenes Report« 

 
6. Doc. dr. Miha Marič 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Prisotnost avtentičnega vodenja glede na raven v hierarhiji 

2. Analiza moči zaposlenih v podjetju X 

3. Izzivi poslovodenja v malih in srednjih podjetjih 

4. Poslovno načrtovanje v podjetju X 



5. Poslovno okolje podjetja X 

 
7. Prof. dr. Goran Vukovič 

 

8.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Usposabljanje in razvoj človeških virov 

2. Evalviranje učinkov usposabljanja v organizaciji 

3. Digitalni marketing v podjetju ali organizaciji  

4. Uvajanje blagovne znamke na trg 

5. Raziskava trga za potrebe definiranja marketinškega spleta 

 

9. Doc. dr. Vesna Novak 
 

1.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Analiza kadrovske funkcije v podjetju X  

2. Proces zaposlovanja v podjetju X 

3. Proces uvajanja kadrov v podjetju X 

4. Metode in tehnike kadrovanja v podjetju X 

5. Stanje in perspektive zaposlovanja  

2. Doc. dr. Gozdana Miglič 
 

3.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Raznolikost in ustvarjalnost v timih – študija primera v podjetju X 

2. Reševanje medosebnih konfliktov o podjetju X 

3. Individualno upravljanje kariere 

4. Analiza organizacijske kulture v podjetju X 

5. Upravljanje raznolikosti zaposlenih v podjetju X 

 

 

 

 



KATEDRA ZA ORGANIZACIJO IN MANAGEMENT 

1. Zasl. prof. dr. Albin Igličar 

 

2.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Statut delniške družbe XY 

2. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v firmi XY 

3. Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu v firmi XY 

3. Doc. dr. Bojan Vavtar  
 

4.  Tematika zaključne naloge na visokošolski strokovni študij 

1. Delovnopravni položaj vodilnih delavcev 

2. Konkurenčna prepoved  in konkurenčna klavzula 

3. Kazenskopravno  varstvo  mobinga 

4. Tipične in netipične oblike opravljanja dela 

5. Zaposlovanje na črno 

 

Št. Tematika zaključne naloge na univerzitetni študij 

1. Postopek odpovedi večjemu številu delavcev 

2. Pravni vidiki sistemizacije delovnih mest 

3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu  iz razlogov nesposobnosti 

4. Vidiki ekonomskih in političnih migracij na trg dela 

5. Prost pretok delavcev in storitev v EU 

 

5. Prof. ddr. Teodora Ivanuša 

 

6.  Tematika zaključne naloge  

1. Kaj je krizni management oziroma kaj je Kriza? 

2. Sendajski okvir in njegova aplikacija v nacionalni programe varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, nacionalno varnost 

3. Kritična / ključna infrastruktura in njena odpornost: nacionalno, regionalno, internacionalno 

4. Naravni ekosistemi v odnosu do digitalnih ekosistemov _ iskanje sinergij 

5. Klimatske spremembe in nacionalna varnost 



6. Nalezljive bolezni – izbruh – Pandemija (omejitev gibanja, karantena) 
 

7. Jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba / varnost 
 

 

7. Prof. dr. Iztok Podbregar 

 

8.  Tematika zaključne naloge 

1. Določanje tveganj v organizaciji/določenem podjetju; na določenem področju/ 

2. Celovito obvladovanje tveganj v organizaciji/določenem podjetju; določenem področju/ 

3. Krizni management v organizaciji/določenem podjetju; določenem področju/ 

4. Negotovosti in krize v sodobnem okolju/kandidat izbere mikro raven / 

5. Kompetence za krizno upravljanje v podjetju XY/ kandidat izbere podjetje/ 

6. Tehnična sredstva, kot pripomoček človeka pri obvladovanju tveganj 

7. Razvoj kompetenc za krizno upravljanje 

8. Upravljanje kritične infrastrukture na izbranem področju/določi ga kandidat/ 

9. Kompetence Kriznega managerja v podjetju 

10. Komuniciranje v krizah 

Opomba: Kandidat lahko predlaga svojo temo s smiselno obrazložitvijo in utemeljitvijo. Pri vseh 

predlaganih temah je obvezna uporaba kvalitativnih in kvantitativnih raziskav, ki jih z obrazložitvijo 

kandidat poda v predlogu. 

9. Izr. prof. dr. Polona Šprajc 

 

10.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Vpliv vodenja na organizacijsko klimo 

2. Primerjalna analiza organiziranosti 

3. Dejavniki učinkovitega dela 

4. Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima v organizaciji 

5. Vpliv zaupanja na zadovoljstvo zaposlenih 

 

 

 

 



KATEDRA IPS 

1. Red. prof. dr. Zvonko Balantič 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Analiza vplivov človeških faktorjev na oblikovanje delovnega okolja 

2. Optimizacija časa delovnega postopka z uporabo metod študija dela 

3. Integracija ergonomskih pripomočkov v delovne procese 

4. Oblikovanje delovnega mesta po načelih ergonomije 

5. Selekcija metod pri ocenjevanju delovnih mest 

 

2. Izr. prof. dr. Alenka Brezavšček 

 

1.  Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Analiza zanesljivosti in razpoložljivosti v konkretnem podjetju 

2. Analiza in optimiranje vzdrževanja v konkretnem podjetju 

 

3. mag. Branka Jarc Kovačič  

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Izzivi ravnanja z odpadki in pregled ukrepov za povečanje učinkovitosti sistema ravnanja z 

odpadki v podjetju x 

2. Pridobitev okoljskega znaka za izdelek/storitev podjetja x 

3. Prepoznavnost okoljskega znaka – eko marjetica med potrošniki 

4. Analiza embalaže dobrin v nakupovalni košarici 

5. Uvajanje ergonomskih ukrepov v delovno okolje podjetja x 

6. Izzivi digitalizacije procesa ravnanja z odpadki 

7. Vpliv koncepta Industrija 4.0 na razvoj oskrbovalnih mrež 

 

4. Red. prof. dr. Tomaž Kern 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Prenova poslovnih procesov v poslovnem sistemu 

2. Digitalna transformacija v poslovnem sistemu 



3. Primerjalna analiza procesov (procesni benchmarking) med poslovnimi sistemi  

4. Organizacija projektov  

5. Obvladovanje poslovnega sistema na projektni način 

 

5. Doc. dr. Matjaž Maletič: 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Uvedba izbrane metodologije stalnega izboljševanja v podjetje XY 

2. Oblikovanje smernic uvedbe sistema managementa v skladu z izbranim standardom (npr. SIST 

EN ISO 9001:2015, SIST EN ISO 14001:2015, SIST ISO 26000:2010, SIST EN ISO 22000:2018, 

itd.) 

3. Razvoj koncepta uvedbe managementa idej v izbranem podjetju 

4. Analiza obvladovanja vidikov ustvarjalnosti in inovativnosti v majhnih in srednje velikih 

podjetjih 

5. Analiza uporabe izbranih metod in orodij managementa kakovosti za reševanje poslovnih 

problemov 

 

6. Doc. dr. Dušan Mežnar: 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1.  Analiza učinkovitosti oskrbovalne mreže podjetja XY 

2.  Oblikovanje informacijske toka oskrbovalne mreže podjetja XY 

3.  Oblikovanje koncepta strateških povezav oskrbovalne mreže podjetja XY 

4.  Izboljšanje učinkovitosti oskrbovalne mreže podjetja XY 

5.  Optimiranje upravljanja z zalogami oskrbovalne mreže na primeru podjetja XY 

   

Proizvodni sistemi 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1.  Metode uravnavanja zalog na primeru  podjetja XY 

2.  Uporaba metod previdevanja povpraševanja v  podjetju XY 

3.  Izboljšanje postopkov planiranja proizvodnje v  podjetju XY 

4.  Analiza planiranja in možnosti izboljšav v  podjetju XY  

5.  Optimiranje upravljanja z zalogami  na primeru podjetja XY 



  

Poslovni in proizvodni informacijski sistemi 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1.  Digitalizacija podjetja YX 

2.  Projekt uvedbe MES v podjetju XY 

3.  Digitalna transformacija proizvodnega IS v podjetju XY 

4.  Uporaba Workflow sistema v podjetju XY 

5.  Strategije prenove proizvodnega IS v podjetju XY 

 

7. Doc. dr. Roblek Matjaž: 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Napredno planiranje in razvrščanje (APS) v okolju diskretne proizvodnje 

2. Optimizacija procesa materialna oskrbe za razvojne projekte 

 

8. Doc. dr. Marjan Senegačnik: 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Okoljski vidiki razvoja izdelka na 3D tiskalniku v LIPPS 

2. Ovrednotenje ogljičnega odtisa LIPPS 

3. Ureditev sistema ravnanja z odpadki v LIPPS 

4. Problematika ravnanja s plastično embalažo iz kmetijske dejavnosti (konkreten problem 

lokalne skupnosti) 

5. Analiza sistema ravnanja s komunalnimi odpadki na UM FOV 

 

9. Viš. pred. dr. Benjamin Urh: 

Št. Tematika zaključne naloge na 1. stopnji 

1. Prenova izbranega procesa v podjetju 

2. Reorganizacija izbranega produkcijskega procesa 

3. Posnetek in predlog izboljšave učinkovitosti izbranega procesa 

4. Analiza trga in predlog razvoja novega proizvoda 

5. Analiza trga in predlog razvoja nove storitve 



 


