
TEME ZAKLJUČNIH NALOG ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

KATEDRA ZA INFORMATIKO 

1. red. prof. dr. Robert Leskovar 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Tehnologija veriženja blokov 

2. Masovni podatki 

3. Razvoj aplikacij z orodji Oracle 

 
2. doc. dr. Alenka Baggia 

Št. Tematika zaključnih nalog 

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 

 

3. 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 

 

4. red. prof. dr. Andreja Pucihar 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Razvoj (digitalnih) poslovnih modelov 

2. Inoviranje (digitalnih) poslovnih modelov 

3. Digitalna preobrazba podjetij – priložnost uporabe sodobnih IKT 

4. Uporaba informacijskih tehnologij za podporo poslovnim procesom (ERP, CRM) 

 



5. izr. prof. dr. Uroš Rajkovič 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Razvoj funkcionalnih specifikacij 

2. Razvoj odločitvenega modela 

3. Razvoj baze podatkov 

4. Izgradnja spletne trgovine 

5. Nadgradnja informacijskega sistema 

 

6. red. prof. dr. Andrej Škraba 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Razvoj simulacijskega sistema za spremljanje števila zaposlenih 

2. Parametrizacija modela sistemske dinamike širjenja okužb Covid-19 

3. Razvoj mobilnih prototipov s tehnologijo interneta stvari 

 

7. doc. dr. Gregor Lenart 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Uvajanja celovite programske rešitve 

2. Vzpostavitev spletne trgovine 

3. Upravljanje IT storitev 

4. Vzpostavitev digitalnega delovnega mesta 

5. Uvajanje poslovnega družabnega omrežja 

6. Digitalni marketing 

 

8. izr. prof. dr. Alenka Brezavšček 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Analiza skladnosti s standardom ISO 27001 v konkretnem okolju 

2. Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v kriznih razmerah (v konkretnem okolju) 

3. Vidiki varnosti in zasebnosti pri uporabi IoT 

4. Teme po lastni izbiri s področja informacijske/kibernetske varnosti 

 



9. izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Razvoj odločitvenega modela 

2. Razvoj napovedanega modela (strojno učenje) 

3. Podatkovna analitika na izbranem področju 

 

10. doc. dr. Marjeta Marolt 

Št. Tematika zaključnih nalog 

1. Uporaba družbenih medijev pri opravljanju odnosov s strankami 

2. Vpliv digitalne preobrazbe na upravljanje odnosov s strankami 

3. Vpliv Covid-19 na digitalno preobrazbo podjetij 

  

11. 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) 

 

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. red. 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. Redni letni razgovori 

5. Vpliv covid-19 na organizacijo dela 

 
3. doc. dr. Miha Marič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

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 

 
4. red. prof. dr. Goran Vukovič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Koordiniranje  delavnih skupin/timov v podjetju/organizaciji 

2. Izbor vodilnih in ključnih sodelavcev v podjetju/organizaciji 

3. Usposobljenost in primernost sodelavcev v podjetju/organizaciji 

4. Vpliv timskega dela na učinkovitost zaposlenih v podjetju/organizaciji 

5. Upravljanje s  človeškimi viri v zdravstveni/socialni organizaciji  

5. 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  

 
6. 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. Samopodoba vodij v podjetju X 

5. Virtualni timi 

 

7. red. prof. dr. Maja Meško 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Učinkovit razvoj kariere zaposlenih kot priložnost za rast podjetij 

2. Vpliv načina reševanja konfliktov na zadovoljstvo pri delu 

3. Čustvena inteligenca in vodenje 

4. Osebnost in vodenje 

5. Kompetence posameznika in karierni razvoj 

 

KATEDRA ZA ORGANIZACIJO IN MANAGEMENT 

1. red. prof. ddr. Teodora Ivanuša 

 

Št. Tematika zaključne naloge  

1. Krizni management & sistemski, holistični in krizni pristop 

2. Upravljanje in obvladovanje naravnih in / ali povzročenih izbruhov nevarnih, nalezljivih 
bolezni & Jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba & Samozaščita civilnega 
prebivalstva 

3. Siceršnje definicije fenomena problema, ki se neposredno in posredno dotikajo sistema 
Krtičine / Ključne infrastrukture (z osmimi sektorji = podsistemi) v Sloveniji, kot dela sistema 
Kritične / Ključne infrastrukture višjega reda Evropske Unije = interoperabilnost. 

 

 



 

 

2. red. prof. dr. Iztok Podbregar 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Modeli kompetenc v izbranem podjetju 

2. Celovito obvladovanje tveganj v organizaciji 

3. Obvladovanje tveganj v podjetju 

4. Selekcijski postopek v pogojih omejitve gibanja 

5. Delo na domu kot redna oblika dela 

 

3. izr. prof. dr. Polona Šprajc 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Organizacije v pogojih Covid-19 

2. Management znanja 

3. Stili vodenja 

4. Organizacijski model 

5. Organizacijska kultura 

 

4. zasl. prof. dr. Albin Igličar 

 

Št. Tematika zaključne naloge  

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. 

 

 

 

 

 

 



5. red. prof. dr. Marko Ferjan 

 

Št. Tematika zaključne naloge za predmet Management izobraževalnih procesov (MAG študij) 

1. Analiza vplivov zunanjih evalvacij in akreditacij na zaznano kakovost  izobraževalnega procesa 

2. Analiza atributov učeče se organizacije v konkretnem podjetju 

3. Premagovanje jezikovnih bariere pri uvajanju in začetnem usposabljanju delavcev iz tujine  

4. Primerjava zavzetosti domačih študentov in študentov na izmenjavi po metodi UWES-SS 

5. Analiza vplivov medpodjetniških izobraževalnih centrov na okolja, kjer delujejo 

 

Št. Tematika zaključne naloge za predmet Odnosi z notranjimi javnostmi (MAG študij) 

1. Dogme in stereotipi v kadrovskem managementu  

2. Dolžnosti poročanja po Zakonu o trgu finančnih instrumentov  -konkreten primer 

3. Analiza ukrepov za asimilacijo migrantov v nova delovna okolja 

4. Analiza razlik v atributih identitete med podjetji, ki poslujejo samo v Sloveniji in podjetji, ki 
poslujejo tudi v tujini 

5. Vpliv javno objavljenih informacij na vrednost BITCOIN 

 

KATEDRA ZA INŽENIRING POSLOVNIH IN PRODUKCIJSKIH SISTEMOV 

 

1. red. prof. dr. Zvonko Balantič 

 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji (MAG) 

1. Optimizacija uporabe osebne varovalne opreme III. stopnje glede na fiziologijo dela 

2. Model razvoja ergonomije v pogojih Industrije 4.0 

3. Metodološki pristop k reševanju dinamičnih fizioloških sprememb pri starejših zaposlenih 

4. Proaktivni pristop k reševanju problematike na področju sistemske ergonomije 

5. Razvoj programa zaposlitvene rehabilitacije v podjetju 

 

 

 

 



2. red. prof. dr. Tomaž Kern 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji (MAG) 

1. Koordinacija projektnega dela v multiprojektnem okolju  

2. Modeli organizacije projektnega dela v multiprojektnem okolju  

3. Prenova poslovnih procesov in vključevanje novih informacijskih tehnologij  

4. Digitalna preobrazba poslovnih sistemov 

5. Analiza učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov  

 

3. doc. dr. Damjan Maletič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji (MAG) 

1. Primerjava pristopov na področju managementa kakovosti in odličnosti 

2. Oblikovanje smernic za vpeljavo sistema SIST ISO 55001:2014 (Obvladovanje premoženja - 

Sistemi vodenja – Zahteve) 

3. Vloga različnih sistemov (e.g. SIST EN ISO 9001:2015, SIST ISO 55001:2014) pri doseganju 

učinkovitosti in uspešnosti organizacije 

4. Modeli poslovne odličnosti  

5. Nenehno izboljševanje 

 

4. doc. dr. Matjaž Maletič 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1. Analiza možnosti uporabe metode dizajnerskega načina razmišljanja v različnih poslovnih 

okoljih 

2. Primerjalna analiza izbranih pristopov na področju managementa kakovosti in poslovne 

odličnosti 

3. Primerjalna analiza kazalnikov trajnostnega razvoja na nivoju organizacije / razvoj sistema 

merjenja učinkovitosti in uspešnosti na področju trajnostnega razvoja in/ali krožnega 

gospodarstva 

4. Analiza managementa ustvarjalnosti in inovativnosti na izbranem primeru 

5. Pripravljenost podjetij na Industrijo 4.0 z vidika managementa kakovosti 

 

 

 



5. doc. dr. Dušan Mežnar 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji 

1.  Digitalizacija oskrbovalne mreže na primeru podjetja XY 

2.  Metodološki pristop pri uporabi poslovne inteligence v oskrbovalni mreži 

3.  Upravljanje s tveganji v oskrbovalni mreži  

4.  Umetna inteligenca kot podpora upravljanju oskrbovalne mreže v podjetju XY 

5.  Uvedba B2B2C na primeru podjetja xy 

 

6. doc. dr. Matjaž Roblek 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji (MAG) 

1. Vpliv orodja MMOG/LE na organizacijo podjetja 

2. Izračunavanje mase v proizvodno logističnem poslovanju 

3. Vpliv logističnih robotov na organiziranost dela v proizvodnji in skladiščih 

4. Koristi samoučečih algoritmov pri planiranju proizvodnje 

5. Optimizacija procesov v oskrbovalni verigi 

 

7. doc. dr. Marjan Senegačnik 

Št. Tematika zaključne naloge na 2. stopnji (MAG) 

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 obremenitev ozračja z ozonom v Sloveniji 

 

 

 

 


