
TEME ZAKLJUČNIH NALOG ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

KATEDRA ZA INFORMATIKO 

1. izr. prof. dr. Davorin Kofjač 
 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Razvoj aplikacij poslovne inteligence 

2. Modeliranje procesov za zajem in transformacijo podatkov v okviru poslovne inteligence (ETL 
in ELT procesi) 

3. Razvoj modelov umetne inteligence 

4. Razvoj rešitev v konceptu Interneta stvari 

5. Modeliranje in optimizacija sistemov 

 
2. 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) 

 
3. 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) 

 
4. doc. dr. Alenka Baggia 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Zeleni informacijski sistemi v praksi 

2. Uvajanja koncepta zelene informacijske tehnologije 



3. Informacijski sistem za podporo trajnostnega razvoja 

4. Uvedba ali prenova informacijskega sistema 

5. Testiranje programske opreme 

 

5. 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 

 

KATEDRA ZA KADROVSKE SISTEME 

1. doc. dr. Mojca Bernik: 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Upravljanje kadrov v družinskih podjetjih 

2. Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 

3. Vpliv 4.industrijske revolucije na razvoj kadrovika 

4. Usklajevanje delovnega in družinskega življenja 

5. Skrb za zaposlene na delovnem mestu 

 

2. prof. dr. Eva Jereb: 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Vpliv avtomatizacije na zaposlene in zaposlovanje 

2. Razvoj talentov 

3. Medgeneracijsko usklajevanje zaposlenih 

4. Vpliv rednih letni razgovorov na delovno uspešnost 

5. Vpliv četrte industrijske revolucije na izobraževanje 

 

 

 



 
3. 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« 

 
4. 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 

 
5. prof. dr. Goran Vukovič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Koordiniranje  delavnih skupin/timov v organizacijah 

2. Izbor vodilnih in ključnih sodelavcev v organizaciji 

3. Usposobljenost in primernost sodelavcev v organizaciji 

4. Vpliv timskega dela na učinkovitost zaposlenih 

5. Pomen zunanje podobe tima 

6. doc. dr. Vesna Novak 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Analiza strukture trga dela  

2. Analiza zaposljivosti ranljivih skupin 



3. Atipične oblike zaposlitve v podjetju X 

4. Vpliv novih tehnologij na trg dela 

5. Stanje in perspektive zaposlovanja  

 
1. doc. dr. Gozdana Miglič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Motivacijska teorija pričakovanja in kariera 

2. Značilnosti organizacijskega vedenja v podjetjih v domači, tuji in mešani lasti – študij primera  

3. Vključevanje zaposlenih v procese odločanja v podjetju X 

4. Razlike med generacijami v doživljanju zadovoljstva z delom 

5. Samopodoba vodij v podjetju X 

 

KATEDRA ZA ORGANIZACIJO IN MANAGEMENT 

1. prof. ddr. Teodora Ivanuša 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Vpliv avtomatizacije na zaposlene in zaposlovanje 

2. Razvoj talentov 

3. Medgeneracijsko usklajevanje zaposlenih 

4. Vpliv rednih letni razgovorov na delovno uspešnost 

5. Vpliv četrte industrijske revolucije na izobraževanje 

 

 Kaj je krizni management oziroma kaj je Kriza? 

 Sendajski okvir in njegova aplikacija v nacionalni programe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, nacionalno varnost, 

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

 Naravni ekosistemi v odnosu do digitalnih ekosistemov _ iskanje sinergij 

 Klimatske spremembe in nacionalna varnost 

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

 jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba / varnost. 
 

 

 



2. prof. dr. Iztok Podbregar 

 

3.  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. 

4. Izr. prof. dr. Polona Šprajc 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Management znanja v organizacijah 

2. Stili vodenja v organizacijah 

3. Formalizacija organizacijske strukture 

4. Organizacijska kultura/Organizacijska klima v organizacijah 

5. Organizacijski model 

 

KATEDRA IPS 

1. prof. dr. Zvonko Balantič 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Preprečevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu na zelenih delovnih 

mestih 

2. Vpliv uporabe orodij umetne inteligence na obremenitev na delovnem mestu 

3. Vzpostavitev varnega in zdravega delovnega okolja v mikro podetju s pomočjo orodja Oira 



4. Ergonomija in obremenitve na delovnem mestu … v podjetju X 

5. Izzivi prehoda podjetja x v krožno gospodarstvo 

 

2. prof. dr. Tomaž Kern 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Modeli vodenja projektov v multiprojektnem okolju 

2. Analiza projektnih informacijskih sistemov v multiprojektnm okolju 

3. Kompetenčni profili deležnikov v multiprojektnem okolju 

4. Transformacija iz repozitorija poslovnega sistema v digitalni dvojček  

5. Modeli poslovnih procesov, kot omogočevalec (»enabler«) digitalne preobrazbe 

 

3. doc. dr. Matjaž Maletič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Analiza vključenosti vidikov tveganja na področju managementa kakovosti 

2. Analiza možnosti rudarjenja procesov za nenehno izboljševanje kakovosti 

3. Vloga trajnostnega poročanja v majhnih in srednje velikih podjetjih 

4. Primerjava certificiranih in/ali necertificiranih pristopov na področju trajnostnega in družbeno 

odgovornega poslovanja 

5. Analiza poslovnih modelov z vidika prehoda v krožno gospodarstvo 

 

4. doc. dr. Dušan Mežnar 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1.  Oblikovanje in optimiranja operativnega planiranja v podjetju XY 

2.  Koncipiranja strateškega planiranja materialov in kapacitet v podjetju  XY 

3.  Vrednotenje uspešnosti planiranja proizvodnje podjetja XY 

4.  Optimizacija in vrednotenje uspešnosti poslovnega napovedovanja podjetja XY 

5.  Uporaba inovativnih metod pri planiranju proizvodnje v podjetju XY 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1.  Definiranje strategije informacijske prenove na primeru podjetja XY 



2.  Metodološki pristop pri uporabi SCADA informacijskega sistema 

3.  Model informacijske prenove v pogojih Industrije 4.0 

4.  Projekt digitalne transformacije na podjetju XY 

5.  Metode za ocenjevanje uspešnosti IS v podjetju XY 

 

5. doc. dr. Matjaž Roblek 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Planiranje v oskrbovalnih verigah na osnovi povpraševanja (DDI – demand driven institute) z 

uporabo SAP/HANA 

2. Organizacija razvojnega oddelka v multiprogramskem poslovnem okolju 

 

6. doc. dr. Marjan Senegačnik 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Upoštevanje okolijskih vidikov pri razvoju proizvoda  

2. Pomen upoštevanja celotnega življenjskega kroga (LCA) pri izračunu ogljičnega odtisa izdelka  

3. Problematika ravnanja s plastično embalažo iz kmetijske dejavnosti (ureditev problema v 

Sloveniji) 

4. Možnosti za zmanjšanje obremenjenosti ozračja s trdnimi delci 

5. Vpliv cestnega prometa na obremenitvijo ozračja z ozonom 

3. Posnetek in predlog izboljšave učinkovitosti izbranega procesa 

4. Analiza trga in predlog razvoja novega proizvoda 

5. Analiza trga in predlog razvoja nove storitve 

 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA ZA METODOLOGIJO 

izr. prof. dr. Alenka Brezavšček 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Kibernetska varnost in kritična infrastruktura 

2. Inovativni pristopi pri ozaveščanju na področju informacijske varnosti 

3. Analiza potreb po kadrih na področju kibernetske varnosti v Sloveniji 

 

 


