
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG 
2020/21 

 

  

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS) 

  

Doc.dr. Martina Ozbič 

 TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS) 

Predmet: SSRP, dr. Martina Ozbič, doc. 

1. Prilagoditvene sposobnosti oseb s posebnimi potrebami (kandidat izbere skupino OPP) 
 

2. Osebe s tourettovim sindromom in njihova kakovost bivanja 
 

3. Zlorabe oseb s posebnimi potrebami (kandidat izbere skupino OPP) 
 

4. Avtizem in družina 
 

5. Gluhe osebe v procesu psihosocialne pomoči 

 
Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič  

Predmet: PSIHOTERAPEVTSKI PRISTOPI IN SVETOVANJE PAROM 

1. Vzroki za krizo smisla med mladostniki iz vidika logoterapije 
 

2. Pomen komunikacije v partnerskem odnosu 
 

3. Povezava med primarno družino in samopodobo v partnerskem odnosu 
 

4. Vpliv samopodobe na doživljanje stresa 
 

5. Vpliv virtualnih odnosov na doživljanje samopodobe med mladostniki 
 

6. Sodobna problematika partnerskih odnosov 
 

7. Vpliv samopodobe na partnerski odnos 

 

 

 



 
Doc. dr. Dejan Valentinčič 
 

Preko emaila sem na voljo za podrobnejša pojasnila o predlaganih naslovih, temo lahko 
skupaj specificiramo in natančno določimo. Poleg teh študentje lahko predlagajo tudi svojo 
temo, o kateri bi želeli pisati zaključno nalogo. 

 TEME DIPLOMSKIH NALOG 

 Študijski program: PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS) 

1. Vključevanje otrok iz podružničnih šol v matične šole: psihološki in kulturni vidik 
 

2. Kulturne razlike med ljudmi glede na kraj bivanja: psihološki vidik 
 

3. Razlike pri vpisovanju mladostnikov v srednje šole glede na kraj njihovega bivanja – znak    
različnih vrednostnih orientacij? 
 

4. Vključevanje otrok priseljencev v vrtce / ali v šole 
 

5. Travma kot motivacija 
 

6. Regionalne identitete 
 

7. Psihološka analiza izbranega romana / popevke / serije, oziroma Psihološka primerjalna 
analiza izbranih romanov / popevk / serij 
 

8. Pomen vere za duševno zdravje 
 

9. Vera med individualnostjo in kolektivnostjo 
 

10. Analiza izbrane župnije, cerkvene občine ali verske skupnosti z vidika sociologije religije 
 

11. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 
izstopanju? 

S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega 
področja. 

1. Reaktivirane identitete: iskanje etničnih korenin posameznikov kot sodoben fenomen 
 

2. Socialna psihologija manjšin 
 

3. Kolektivne in individualne identitete 
 

4. Transgeneracijski prenos travm 
 

5. Jezik in identiteta 
 

6. Meja in identiteta 

 



 
Doc. dr. Jana Krivec 
 

Predmet: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 

1. Ujemanje stila navezanosti med starši in otroci/prijatelji 
 

2. Povezanost med stilom navezanosti in doživljanjem varnosti v odraslosti 
 

3. Povezanost med stilom navezanosti in uspehom v šoli 
 

4. Povezanost med stilom navezanosti in zadovoljstvom na delovnem mestu 
 

5. Občutek varnosti skozi različna razvojna obdobja 
 

6. Kako ohranjati občutek varnosti v kriznih situacijah? 

  

Predmet: TEORIJE IN MODELI OSEBNOSTI 

1. Povezanost osebnostnih značilnosti z občutkom varnosti 
 

2. Povezanost samopodobe z občutkom varnosti 
 

3. Občutek varnosti kot osnova za optimizem 

  

Predmet: SPLOŠNA PSIHOLOGIJA 2 

1. Kako pandemija COVID in ukrepi vplivajo na občutek varnosti pri ljudeh? 
 

2. Kakšna je relacija med občutkom varnosti in svobodo? 
 

3. Podrejanje in občutek (ne)varnosti 
 

4. Konformizem in občutek (ne)varnosti 
 

5. Kako je vera povezana z občutkom varnosti? 
 

6. Katera čustva ljudje povezujejo z občutkom varnosti? 
 

7. Ali občutek varnosti vpliva na spoprijemanjem s stresnimi situacijami? 
 

8. Kako je občutek varnosti povezan z uspešnostjo športnika? 

  

Predmet: NEVROPSIHOLOGIJA IN PSIHOTERAPIJA 

1. Ocenjevanje mentalnega statusa v povezavi s COVID-om 
 

2. Vidiki duševnega zdravja v okviru pandemije COVID-19 



 
3. Psihosocialna podpora in duševno stanje v času pandemije COVID-19. 

 
Doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 
 

1. Travma in disociacija 
 

2. Neprilagojeno sanjarjenje (kot oblika disociacije, kot vedenjska zasvojenost) 
 

3. Občutek (ne)varnosti in psihološka travma 
 

4. Zaznavanje občutka (ne)varnosti, interocepcija, nevrocepcija, polivagalna teorija 
 

5. Občutek (ne)varnosti v odnosih in teorija navezanosti 
 

6. Kriminaliteta, strah pred viktimizacijo in občutek varnosti 
 

7. Medgeneracijski prenos (travme, družinskih vzorcev, vzgoje…) 
 

8. Starševska izgorelost 
 

9. Poporodna depresija 
 

10. Svetovalec kot medosebni psihobiološki regulator 
 

11. Uglaševanje (med svetovalcem in klientom, partnerji, starši in otroki) 
 

12. Psihosomatika, stres in odzivi telesa, regulacija stresnih odzivov 
 

13. Bolečina (zaznavanje bolečine, dojemanje bolečine in tehnike pomoči) 
 

14. Sočutje do sebe, zaznavanje stresa in COVID-19 
 

Doc. dr. Primož Rakovec 
 

Predmet: PSIHOTERAPEVTSKI PRISTOPI 

1. Kognitivno vedenjske tehnike kot oblika samopomoči v stresni situaciji 
 

2. Obvladovanje jeze s kognitivno vedenjskim pristopom 
 

3. Vloga psihosocialne pomoči v skrbi za duševno zdravje 
 

4. Vpliv miselnih napak na vedenje 
 

5. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo diplomske naloge 

 

 



 
Doc. dr. Petra Kleindienst 
 
Predmet: PRAVO SOCIALNE VARNOSTI 
 

1. Zaščita posameznika pred revščino kot ustavnopravno vprašanje 
 

2. Pomen koncepta človekovega dostojanstva za delovanje sistemov socialne varnosti 
 

3. Uresničevanje človekovega dostojanstva v okviru izvajalcev socialnega varstva - 
študija primera (npr. centri za socialno delo, krizni centri, domovi za starejše itd.)  

 
4. Kriza socialne države 

 
5. Prihodnost socialne države 

 
6. Globalna socialna država 

 
7. Spreminjanje socialne države 

 
8. Socialna država v sodobni perspektivi 

 
9. Povezanost pravne in socialne države 

 
10. Prioritete ljudi na področju socialne države 

 
11. Zaupanje Slovencev v institucije socialne države - študija primera  

 
12. Pravna/socialna država v času širjenja virusa Covid-19 

 
13. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

 
14. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - 

študija primera 
 

15. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 
 

16. Človekovo dostojanstvo invalidov 
 

17. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 
 

18. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 
 

19. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 
 

20. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 

21. Pravni vidiki človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 

22. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 
 

23. Pravičnost v luči socialne države 
 
 
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog 



 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE (MAG) 

 
Doc. dr. Primož Rakovec 
 

Predmet: TEORETIČNE OSNOVE KOGNITIVNO VEDENJSKEGA PRISTOPA 

1. Notranji dialog pri izbrani motnji (disfunkcionalna jeza, anksioznost, depresija) 
 

2. Kognitivno vedenjski model občutka varnosti 
 

3. Psihosocialno svetovanje kot preventivna dejavnost 
 

4. Stoična načela v moderni dobi 
 

5. Kognitivno vedenjski coaching in obvladovanje jeze 
 

6. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo magistrske naloge 

Predmet: Osnove psihosocialnega svetovanja 

1. Vpliv notranjega dialoga na nizko frustracijsko toleranco 
 

2. Perfekcionizem in občutek varnosti 
 

3. Primerjava novejših kognitivno vedenjskih pristopov 
 

4. Vpliv vmesnih in jedrnih prepričanj na občutek varnosti 
 

5. Psihosocialna pomoč v kriznih situacijah 
 

6. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo magistrske naloge 

Predmet: MODALITETE KOGNITIVNO VEDENJSKEGA PRISTOPA 

1. Primerjava novejših kognitivno vedenjskih pristopov 
 

2. Notranji dialog in neverbalna komunikacija 
 

3. Psihoterapija in psihosocialno svetovanje: razlike in stičišča 
 

4. Miselne napake in samopodoba 
 

5. Vpliv notranjega dialoga na doseganje ciljev 
 

6. Anksioznost – prikaz primera 
 

7. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo magistrske naloge 

Predmet: STRUKTURA IN POSTOPKI PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA 

1. Miselne napake in občutek varnosti 



 
2. Panična motnja – prikaz primera 

 
3. Potrebe po psihosocialnem svetovanju v Sloveniji 

 
4. Notranji dialog in obsesivno kompulzivna motnja 

 
5. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo magistrske naloge 

Predmet: TRENING PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA 

1. Kontekstualni model svetovanja 
 

2. Prednosti in slabosti skupinskega svetovanja 
 

3. Psihosocialno svetovanje z uporabo IKT tehnologij 
 

4. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo magistrske naloge 

 
 

Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič 
 

Študijski program: PSIHOSOCIALNA POMOČ, 2. STOPNJA 

Predmet: PSIHOTERAPIJA IN DUHOVNOST 

1. Oblikovanje logoterapevtskega pristopa pri reševanju nekemičnih zasvojenosti 
 

2. Oblikovanje logoterapevtskega pristopa pri delu z mladostniki z učnimi težavami 
 

3. Oblikovanje logoterapevtskega pristopa pri delu z otroci/odraslimi s težavami v duševnem 
zdravju 
 

4. Oblikovanje preventivnega programa za izboljšanje samopodobe pri 
otrocih/mladostnikih/odraslih 
 

5. Povezava med samopodobo in nezvestobo v partnerskih odnosih 
 

6. Duhovni vidiki psihoterapije 
 

7. Holistični pristop in psihoterapija/psihosocialno svetovanje 
 

8. Vprašanje vere v psihoterapevtskem (psihosocialnem svetovanju) procesu 

 
Doc. dr. Petra Kleindienst 
 
  
Predmet: DRUŽBENO - PRAVNI VIDIKI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI  
 

1. Zaščita posameznika pred revščino kot ustavnopravno vprašanje 
 



2. Pomen koncepta človekovega dostojanstva za delovanje sistemov socialne varnosti 
3. Uresničevanje človekovega dostojanstva v okviru izvajalcev socialnega varstva - študija 

primera (npr. centri za socialno delo, krizni centri, domovi za starejše itd.)  
 
4. Kriza socialne države 
 
5. Prihodnost socialne države 
 
6. Globalna socialna država 
 
7. Spreminjanje socialne države 
 
8. Socialna država v sodobni perspektivi 
 
9. Povezanost pravne in socialne države 
 
10. Prioritete ljudi na področju socialne države 
 
11. Zaupanje Slovencev v institucije socialne države - študija primera  
 
12. Pravna/socialna država v času širjenja virusa Covid-19 
 
13. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 
 
14. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - študija 

primera 
 
15. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 
 
16. Človekovo dostojanstvo invalidov 
 
17. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 
 
18. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 
 
19. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 
 
20. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 
21. Pravni vidiki človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 
22. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 
 
23. Pravičnost v luči socialne države 

 
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog.  
 
Doc. dr. Urša Lamut  

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE (MAG) 

Predmet: KVALITATIVNO RAZISKOVANJE V DRUŽBOSLOVJU 



1. Kvalitativno raziskovanje v psihosocialnem svetovanju  
 

2. Raziskovalna etika v psihosocialnem svetovanju 
  

3. Upoštevanje kriterijev kakovosti raziskovanja v psihosocialnem svetovanju 
  

4. Kvalitativne metode raziskovanja v psihosocialnem svetovanju  

 

 Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 
 

Pred. dr. Rok Podkrajšek 
 

Iz navedenih področij kot na splošno iz vsebin duševnega zdravja, sem na voljo za pomoč pri 
izdelavi idejne zasnove in mentoriranje nalog 
 

Fibromialgija 

1. Psihološke značilnosti moških/žensk s fibromialgijo 
 

2. Terapevtske potrebe oseb s fibromialgijo 
 

3. Življenje s fibromialgijo 
 

4. Povezanost fibromialgije in depresije/anksioznosti 
 

5. Povezanost fibromialgije in psihološke travme/posttravmatske stresne motnje 
 

6. Značilnosti depresivnosti pri fibromialgiji 
 

7. Značilnosti anksioznosti pri fibromialgiji 
 

8. Doživljanje bolečine pri fibromialgiji 
 

9. Učinek fibromialgije na življenjsko funkcionalnost oseb z motnjo 

 

Psihologija epidemije COVID-19 

1. Učinki epidemije COVID-19 na duševno zdravje 
 

2. Epidemija COVID-19 in psihološka odpornost 
 

3. Učinki epidemije COVID-19 na zdravstvene delavce 
 

4. Vplivi epidemije COVID-19 na čustvovanje 
 

5. Psihološki učinki karantene v času epidemije COVID-19 



 

LGBTQ 

1. Nasilje, viktimizacija LGBTQ populacije 
 

2. LGBTQ posamezniki in duševno zdravje 
 

3. LGBTQ družine 
 

4. LGBTQ in socialna podpora 
 

5. LGBTQ in opolnomočenje 

 
 
Doc. dr. Dejan Valentinčič 
 

Preko emaila sem na voljo za podrobnejša pojasnila o predlaganih naslovih, temo lahko 
skupaj specificiramo in natančno določimo. Poleg teh študentje lahko predlagajo tudi svojo 
temo, o kateri bi želeli pisati zaključno nalogo. 

  

TEME MAGISTRSKIH NALOG 

Študijski program: PSIHOSOCIALNA POMOČ (MAG) 

1.   Vključevanje otrok iz podružničnih šol v matične šole: psihološki in kulturni vidik 

2.   Kulturne razlike med ljudmi glede na kraj bivanja: psihološki vidik 

3.   Razlike pri vpisovanju mladostnikov v srednje šole glede na kraj njihovega bivanja – znak 
različnih vrednostnih orientacij? 

4.   Vključevanje otrok priseljencev v vrtce / ali v šole 

5.   Travma kot motivacija 

6.    Regionalne identitete 

7.   Psihološka analiza izbranega romana / popevke / serije, oziroma Psihološka primerjalna 
analiza izbranih romanov / popevk / serij 

8.    Pomen vere za duševno zdravje 

9.    Vera med individualnostjo in kolektivnostjo 

10.  Analiza izbrane župnije, cerkvene občine ali verske skupnosti z vidika sociologije religije 

11.  Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 
izstopanju? 



S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega 
področja 

1.      Reaktivirane identitete: iskanje etničnih korenin posameznikov kot sodoben fenomen 

2.      Socialna psihologija manjšin 

3.      Kolektivne in individualne identitete 

4.      Transgeneracijski prenos travm 

5.      Jezik in identiteta 

6.      Meja in identiteta 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

izr. prof. dr. Tea Golob 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

Predmet: RAZISKOVALNI PROJEKT 

1.      Trajnostni razvoj in odgovorno delovanje 

2.      Mladi in izzivi individualizacije 

3.      Mobilnost in migracije 

4.     Sodobne identitete 

5.     Transnacionalni procesi in prostori 

6.      Refleksivnost in notranji dialog 

7.      Etnografske študije primerov 

8.      Politični rituali 

9.      Miti, mitologija, religija 

10.    Mediji in semiotska analiza 

 

 Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 

 



Doc. dr. Petra Kleindienst 
 
Predmet: DINAMIKA SODOBNE DRUŽBE 
 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 
 
2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 
 
3. Izzivi družinskega življenja v času širjenja virusa Covid-19  
 
4. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  
 
5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 
 
6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 
 
7. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 
8. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 
 
9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 
 
10. Izzivi izobraževalnega sistema v času širjenja virusa Covid-19 
 
11. Prehod na študij na daljavo v času širjenja virusa Covid-19 
 
12. Percepcije izobraževanja pri mladih 
 
13. Pričakovanja mladih v zvezi z izobraževanjem (in njihova realizacija) 
 
14. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 
 
15. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 
 
16. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 
 
17. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 
 
18. Svoboda gibanja v času širjenja virusa Covid-19 

 
 
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog 
 
 
Doc. dr. Petra Kleindienst 
 
Predmet: EVROPSKE INTEGRACIJE 
 

1. Izzivi Evropske unije v času širjenja virusa Covid-19 
 

2. Brexit 
 

3. Pomen temeljnih vrednot EU (vladavina prava, pravna in demokratična država…) 
 

4. Izzivi pravne in demokratične države v državah članicah EU 



 
5. Svoboda gibanja v EU v času širjenja virusa Covid-19 

 
6. Izzivi izobraževalnega sistema v EU v času širjenja virusa Covid-19 

 

Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog 
 

Prof. dr. Mateja Rek 

1. Medijska pismenost in aktivno državljanstvo 
 

2. Medijska vzgoja v Sloveniji 
 

3. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev 
 

4. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji 
 

5. Medijska pismenost mladih v Sloveniji 
 

6. Izzivi soočanja z dezinformacijami in lažnimi novicami na spletu 
 

7. Analize primerov praks organizacijskega komuniciranja 
 

8. Vpliv organizacijske kulture na sistem komuniciranja v organizaciji 
 

9. Vpliv organizacijske kulture na organizacijske odnose z javnostmi 
 

10. Vpliv organizacijske kulture na elemente blagovne znamke organizacije 
 

Doc. dr. Urša Lamut  

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

Predmet: METODE KVALITATIVNE ANALIZE  

1. Inovativni prenosi znanja 
 

2. Regionalni razvoj v luči teorije družbenih polj  
 

3. Socialni kapital kot oblika spodbujanja uspešnosti v organizaciji  
 

4. Uporaba kvalitativnih metod raziskovanja na področju menedžmenta 
 

5. Fokusne skupine pri razvoju produktov 

 Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 
 



TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Doc. dr. Janez Balkovec 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

Predmet: STRATEŠKO PLANIRANJE  

1. Analiza strateškega načrta (študija primera) 
 

2. Strateško planiranje (študija primera)  
 

3. Dejavniki uspešnega strateškega planiranja (študija primera) 
 

4. Tveganja v strateškem  planiranju (študija primera) 
 

5. Iskanje razvojnih možnosti organizacije /podjetja, društva/ s pomočjo orodij za strateško 
planiranje (študij primera) 
 

Študent, kandidat, si lahko tudi sam izbere svojo temo s področja strateškega planiranja. Ob 
tem se ustrezno izbere naslov naloge. 
 
 
Doc. dr. Janez Balkovec 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

Predmet: MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 

1. Analiza marketinških aktivnosti v neprofitni organizaciji (študija primera) 
 

2. Marketinški načrt za neprofitno organizacijo (študija primera)  
 

3. Dejavniki uspešnega marketinga v neprofitni organizaciji (študija primera) 
 

4. Tveganja v marketinškem načrtovanju (študija primera) 
 

5. Marketinški splet 7P za neprofitno organizacijo (študij primera) 
 

Študent, kandidat, si lahko tudi sam izbere svojo temo s področja marketinga neprofitnih 
organizacij. Ob tem se ustrezno izbere naslov naloge. 
 

Izr. prof. dr. Andrej Raspor 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

Predmet: TEORIJA ORGANIZACIJE 



1. Reorganizacija podjetja 
 

2. Razvojno posredovanje dela delavcev v izbrani državi 
 

3. Usmerjenost zakonodaje za razvoj fleksibilnega podjetja 
 

4. Izkoriščenost potencialov v podjetju 
 

Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem 

 

Predmet: MENEDŽMENT KAKOVOSTI IN POSLOVNE ODLIČNOSTI 

1. Menedžement znanja in tacitno znanje 
 

2. Vloga tihega znanja v menedžmentu znanja 
 

3. Snovanje in udejanjanje znanja v konkurenčnost 
 

4. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj uglednosti in urejenosti organizacije 
 

5. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj gospodarnosti, ekonomičnosti in uspešnosti 
organizacije 
 

6. Menedžment kakovosti kot pogoj odličnosti organizacije 
 

7. Vloga in vodenje politike organizacije – rezultat zadovoljstvo zaposlenih 
 

8. Vloga in vpliv kontrole in nadzora za boljšo kakovost in uspešnost poslovanja organizacije 
 

Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem 

 

 Predmet: VODENJE ORGANIZACIJ IN PROCESOV 

1. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na opravljanje dela 
 

2. Kultura inovativnosti kot temelj zadovoljstva zaposlenih v zbranem podjetju/panogi/državi 
 

3. Sodelovalno voditeljstvo kot temelj zadovoljstva zaposlenih v izbranem 
podjetju/panogi/državi 



 
4. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje inovativnega podjetja v panogi/državi 

 
5. Vpliv kompetenc v podjetju za dvig učinkovitosti v podjetju v panogi/državi 
6. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje v izbranem podjetju/panogi/državi 

 
7. E-coaching kot orodje za večjo učinkovitost zaposlenih v izbranem podjetju/panogi/državi 

 
8. Raznolikost timov kot formula za uspeh podjetja v izbranem podjetju/panogi/državi 

 
9. Vpliv vrhnjega menedžmenta na učinkovitost/vedenje zaposlenih v izbranem 

podjetju/panogi/državi 
 

10. Uvedba ciljnega vodenja za večjo učinkovitost v izbranem podjetju/panogi/državi 
 

11. Stroškovne učinkovitosti (učinkovitost in perfomančnost pri delu: upravljanje z 
informacijsko tehnologijo in s poslovnimi procesi)/Obvladovanje časa/Obvladovanje 
stroškov 
 

12. Mednarodni vidik organizacijskega vedenja 
 

13. Pristopi k preučevanju kulture v podjetju 
 

14. Povezanost med kulturo in motivacijo zaposlenih 
 

15. Povezanost med kulturo in načini komuniciranja v podjetju 
 

16. Vloga in vpliv vodenja menedžerjev na kulturo in etiko poslovanja 
 

17. Analiza problema in predlog prenove procesa v izbrani organizaciji 
 

18. Medorganizacijsko povezovanje 
 

19. Gospodarska kriza in konflikti v podjetju 
 

20. Notranje podjetništvo in organizacijska kultura 
 

21. Politika in ukrepi za pospeševanje razvoja podjetništva 
 

22. Vpliv kulture na proces pogajanj in pogajalske taktike 
 

23. Upravljanje z raznolikostjo zaposlenih 
 

24. Obvladovanje delovnega časa v podjetju 
 

25. Premagovanje stresa pri delu 
 

26. Upravljanje delovnih timov 
 

27. Pogajalske strategije in taktike 
 

28. Trajnostna rast organizacije in kultura 



 Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem. 

 

Predmet: ISKANJE ZAPOSLITVE 

1. Deficitarnost kadra 
 

2. Organizacija kadrovske službe 
 

3. Analiza primerljivih podjetij z vidika HRM 
 

4. Analiza dobrih praks na področju HRM 
 

5. Outsourcing kot orodje HRM 
 

6. Operativni menedžment in kadrovska dejavnost 
 

7. Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti 
 

8. Kvantitativna in kvalitativna presoja kadrov 
 

9. Prestrukturiranje kadrov 
 

10. Planiranje kadrovskih potreb 
 

11. Sistem spremljanja razvoja kadrov 
 

12. Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov (fluktuacija, absentizem, napredovanje itd.) 
 

13. Prestrukturiranje gospodarstva in kadri 
 

14. Sistem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
 

15. Uvajanje sistematičnega učenja v organizaciji 
 

16. Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji 
 

17. Uporaba metod za izbiro novega sodelavca 
 

18. Funkcije mednarodnega menedžmenta človeških virov 
 

19. Razvoj kadrov in globalni menedžment 
 

20. Učinkovitost in uspešnost gospodarjenja skozi prizmo procesov HRM 
 

21. Vloga družbene odgovornosti v procesih HRM 
 

22. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kadrovske funkcije 
 



23. Kadrovska funkcija in brezposelnost 
 

24. Predlog reševanja tehnoloških viškov v podjetju 
 

25. Vloga kadrov pri mednarodnem razvoju 
 

26. Ključne kompetence uspešnega podjetnika 
 

27. Pomen HRM za pridobivanje konkurenčne prednosti 
28. Strateški HRM 

 
29. Osebnost in izbira zaposlitve 

 
30. Analiza motivacije 

 
31. Mobilnost zaposlenih (motivacija, stroškovni vidik) 

 
32. Mednarodne migracije 

 
33. Integracija migrantov v delovno okolje 

 
34. Upravljanje izseljenih delavcev 

 
35. Novi trgi in HRM 

Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem. 

 

Predmet: PROJEKTNI MENEDŽMENT 

1.     Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov 

2.     Projekt vpeljave novega proizvoda ali storitve 

3.    Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

4.    Projektno timsko delo izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

5.    Model projektne odločnosti v izbrani organizaciji / projektu 

6.   Analiza izbranega projekta po modelu projektne odličnosti s predlogi v izbrani 
organizaciji / projektu 

7.    Poslovnik ravnanja s projekti v izbrani organizaciji 

8.    Primer učinkovitega timskega dela na izbranem timu / projektu / organizaciji 

9.    Projektna organizacija in projektno delo 



10.  Zasnova učinkovitega sistema nagrajevanja sodelavcev v izbrani organizaciji na 
projektu 

 Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem. 

 

 
Doc. dr. Dejan Valentinčič 

 Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 
 

2. Višegrajska četverica in EU 
 

3. Načelo solidarnosti v EU 
 

4. EU in migracije: zgodovinski razlogi za diametralno nasprotna stališča vzhodnih in zahodnih 
članic. 
 

5. Nadaljna širitev EU? 
 

6. Ali bi EU v katerem primeru izključila državo članico? 
 

7. Tožbe soper Slovenijo pred Sodiščem EU 
 

8. Zaščita dediščine in tradicionalnih produktov - Unesco in EU 
 

9. Uspešnost Slovenije pri skupni evropski kmetijski politiki 
 

10. Okoljski standardi EU in Slovenija 
 

11. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 
 

12. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke 
 

13. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 
 

14. Skrajna desnica v Sloveniji 
 

15. Skrajna levica v Sloveniji 
 

16. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 
 

17. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 
 

18. Koliko denarja slovenske občine porabijo za financiranje društev: je to podpiranje krajevnega 
življenja, ali razmetavanje denarja? 
 



19. Centralizacija Slovenije: kako rešiti, da se ne bo cela država preselila v Ljubljano? 
 

20. Sociologija religije mojega lokalnega okolja 
 

21. Nestrpnost do verujočih v Sloveniji 
 

22. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 
izstopanju? 
 

23. Prostovoljno gasilstvo kot del slovenske identitete? 
24. Lovstvo kot del slovenske identitete? 

 
25. Čebelarstvo kot del slovenske identitete? 

 
26. Kdaj pozitivna diskriminacija manjšine postane diskriminacija večine? 

 
27. Načelo avtohtnonosti pri varstvu manjšin 

 
28. Odnos izbrane države do njenih manjšin v sosednjih državah 

 
29. Odnos izbrane države do njenih rojakov po svetu 

 
30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 

 
31. Odnos Izraela do Judov po svetu 

 
32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 

 

S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega 
področja 

 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 -
2018? 
 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije glede 
pritožb Rudija Vouka 
 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 
 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 
spominjanja in kulturo miru 
 

5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 
 

6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 
 

7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 
Slovenije 
 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 
 



9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov iz treh 
različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 
 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 
 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz Slovenije, ali 
tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih Slovencev? 
 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 
 

13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni skupnosti 
koristi, ali škoduje? 
 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 
 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 
 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 
 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 
 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 
 

19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 
zamejci v Italiji 
 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne identite 
ter čezmejno sodelovanje 
 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem Koroškem - 
pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega plebiscita 
 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 
 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 
 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 
 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 
 

26. Slovenci v Singapurju 
 

27. Slovenci na Filipinih 
 

28. Slovenci na Kitajskem 
 

29. Slovenci v izbrani državi 
 

30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali izseljenstva 

 
 
 
 



ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

 

Izr. prof. dr. Andrej Raspor 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Predmet: PROJEKTNO UPRAVLJANJE 

1. Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov 
 

2. Projekt vpeljave novega proizvoda ali storitve 
 

3. Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji / oddelku / projektu 
 

4. Projektno timsko delo izbrani organizaciji / oddelku / projektu 
 

5. Model projektne odločnosti v izbrani organizaciji / projektu 
 

6. Analiza izbranega projekta po modelu projektne odličnosti s predlogi v izbrani 
organizaciji / projektu 
 

7. Poslovnik ravnanja s projekti v izbrani organizaciji 
 

8. Primer učinkovitega timskega dela na izbranem timu / projektu / organizaciji 
 

9. Projektna organizacija in projektno delo 
 

10. Zasnova učinkovitega sistema nagrajevanja sodelavcev v izbrani rganizaciji na 
projektu 
 

 Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem 

 

 Predmet: STRATEŠKO PLANIRANJE 

1. Prenova kadrovsko-informacijskega sistema 
 

2. Vloga operativnega menedžmenta pri razvoju podjetja 
 

3. Nastajajoči trgi in novi poslovni modeli 
 

4. Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju 
 

5. Prikaz procesa nabave/prodaje v izbranem podjetju 
 

6. Prenova poslovnega procesa v izbranem podjetju 



 
7. Analiza organizacijske strukture v izbranem podjetju 

 
8. Sprememba organizacijske strukture izbranega podjetja 

 
9. Menedžment prireditev 

 
10. Poslovni načrt izbranega podjetja 

 
11. Zadovoljstvo zaposlenih 

 
12. Možnosti razvoja turistične ponudbe občine/regije 

 
13. SWOT-analiza izbranega podjetja 

 
14. Razreševanje krize v izbranem podjetju 

 

 Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem 

 

 Predmet: MENEDŽMENT V IZOBRAŽEVANJU 

1. Prenova izobraževalnega procesa v podjetju 
 

2. Vloga operativnega menedžmenta pri razvoju izobraževanja 
 

3. Menedžment prireditev 
 

 Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na 
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike 
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 
kandidata z mentorjem. 

 

Prof. dr. Mateja Rek 

1. Analize primerov praks organizacijskega komuniciranja 
 

2. Vpliv organizacijske kulture na sistem komuniciranja v organizaciji 
 

3. Vpliv organizacijske kulture na organizacijske odnose z javnostmi 
 

4. Vpliv organizacijske kulture na elemente blagovne znamke organizacije 
 



Doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

Predmet: OBLIKOVANJE JAVNIH POLITIK IN JAVNIH FINANC 

1. Analiza izbrane javne politike in doprinos akterjev k njenemu oblikovanju 
 

2. Pomen nevladnih organizacij pri oblikovanju javnih politik 
 

3. Regionalni razvoj v luči delitve kohezijskih sredstev 
 

4. Pomen referenduma v sodobni demokratični državi 
 

5. Vpliv evropskih sredstev na razvoj države članice 
 

6. Vloga državnega sveta v zakonodajnem postopku 
 

Študent lahko tudi sam predlaga svoj naslov 
 
 

Doc. dr. Janez Balkovec 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

 Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

 Predmet: STRATEŠKO PLANIRANJE 

1. Analiza strateškega načrta (študija primera) 
 

2. Strateško planiranje (študija primera) 
  

3. Dejavniki uspešnega strateškega planiranja (študija primera) 
 

4. Tveganja v strateškem  planiranju (študija primera) 
 

5. Iskanje razvojnih možnosti organizacije /podjetja, društva/ s pomočjo orodij za strateško 
planiranje (študij primera) 
 

Študent, kandidat, si lahko tudi sam izbere svojo temo s področja strateškega planiranja. Ob 
tem se ustrezno izbere naslov naloge. 
 
 
Doc. dr. Janez Balkovec 

 TEME DIPLOMSKIH NALOG 

  Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

  Predmet: MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJ  



1. Analiza marketinških aktivnosti v neprofitni organizaciji (študija primera) 
 

2. Marketinški načrt za neprofitno organizacijo (študija primera) 
  

3. Dejavniki uspešnega marketinga v neprofitni organizaciji (študija primera) 
 

4. Tveganja v marketinškem načrtovanju (študija primera) 
 

5. Marketinški splet 7P za neprofitno organizacijo (študij primera) 
 

Študent, kandidat, si lahko tudi sam izbere svojo temo s področja marketinga neprofitnih 
organizacij. Ob tem se ustrezno izbere naslov naloge. 
 
 
Doc. dr. Petra Kleindienst 
 
Predmet: IZZIVI SODOBNIH DRUŽB 
 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 
 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 
 

3. Izzivi družinskega življenja v času širjenja virusa Covid-19 
 
4. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije 
 
5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 
 
6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 
 
7. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 
 
8. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 
 
9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

 
10. Izzivi izobraževalnega sistema v času širjenja virusa Covid-19 

 
11. Prehod na študij na daljavo v času širjenja virusa Covid-19 

 
12. Percepcije izobraževanja pri mladih 

 
13. Pričakovanja mladih v zvezi z izobraževanjem (in njihova realizacija) 

 
14. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

 
15. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

 
16. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

 
17. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

 
18. Svoboda gibanja v času širjenja virusa Covid-19 

 



Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog 
 
 
Doc. dr. Predrag Ljubotina 

 TEME DIPLOMSKIH NALOG 

  Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

  Predmet: TEMELJI EKONIMIJE  

1. Analiza konkurenčnosti panoge 
 

2. Učinki deregulacije panoge na oblikovanje cen in kakovost ponudbe 
 

3. Analiza tržnih cen in marž za izbrano storitev ali izdelek 
 

4. Analiza trga dela v izbrani regiji 
 

5. Analiza potrošnje gospodinjstev v izbrani regiji 
 

6. Ekonomska upravičenost naložbe v obnovljive vire energije (v izbrani regiji) 
 

7. Ekonomska učinkovitost turistične ponudbe izbrane regije (občine) 
 

8. Dejavniki gospodarskega razvoja regije (študija primera) 
 

9. Analiza možnosti za trajnostni razvoj izbrane regije 
 

10. Analiza gospodarske rasti izbrane regije 
 

11. Vpliv procesa globalizacije na izbrano panogo 
 

12. Analiza vpliva sive ekonomije na ekonomsko politiko za izbrano panogo 
 

13. Analiza brezposelnosti v regiji (mladi, prostovoljna brezposelnost, starejša populacija,..) 
 

14. Pomen mednarodnega poslovanja na globalnem trgu 
 

15. Tveganja povezana z mednarodnim poslovanjem (ali druga tveganja) 
 

Kandidat si lahko tudi sam izbere svojo temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 
naloge 
 

Študijski program: Socialni menedžment (VS) 

Predmet: EKONOMIKA ORGANIZACIJE  

1. Analiza uspešnosti poslovanja organizacije (študija primera) 
 

2. Posebnosti poslovanja družinskega podjetja (študija primera) 
 

3. Analiza konkurenčnosti v okviru izbrane panoge (študija primera) 



 
4. Analiza trga za izbrano storitev ali izdelek 

 
5. Analiza učinkovitosti proizvodnje (študija primera) 

 
6. Izdelava poslovnega načrta 

 
7. Analiza upravljanja z riziki v organizaciji (študija primera) 

 
8. Strategija doseganja konkurenčne prednosti (študija primera) 

 
9. Analiza učinkovitosti investicije (študija primera) 

 
10. Analiza letnega poročila podjetja 

 
11. Poslovne prevare v računovodskih izkazih (splošno) 

 
12. Načrtovanje novih izdelkov ali storitev organizacije 

 
13. Analiza učinkovitosti prodajnega (nabavnega) procesa v izbranem podjetju 

 

Kandidat si lahko tudi sam izbere svojo temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 
naloge. 
 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

Predmet: KVANTITATIVNE METODE 

Temo določita kandidat in mentor skupaj. Naloga je lahko usmerjena v: 

 analizo sekundarnih virov podatkov nekega področja 
 medsebojna primerjava metod analize na določenem problemu 
 načrtovanje raziskave (vprašalnik, interpretacija in analiza) 

 

Študijski program: UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE 

Predmet: TEMELJI DELOVANJA GOSPODARSTVA 

1. Analiza konkurenčnosti panoge 
 

2. Učinki deregulacije panoge na oblikovanje cen in kakovost ponudbe 
 

3. Analiza tržnih cen in marž za izbrano storitev ali izdelek 
 

4. Analiza trga dela v izbrani regiji 
 

5. Analiza potrošnje gospodinjstev v izbrani regiji 
 

6. Ekonomska upravičenost naložbe v obnovljive vire energije (v izbrani regiji) 
 

7. Ekonomska učinkovitost turistične ponudbe izbrane regije (občine) 



 
8. Dejavniki gospodarskega razvoja regije (študija primera) 

 
9. Analiza možnosti za trajnostni razvoj izbrane regije 

 
10. Analiza gospodarske rasti izbrane regije 

 
11. Vpliv procesa globalizacije na izbrano panogo 

 
12. Analiza vpliva sive ekonomije na ekonomsko politiko za izbrano panogo 

 
13. Analiza brezposelnosti v regiji (mladi, prostovoljna brezposelnost, starejša populacija,..) 

 
14. Pomen mednarodnega poslovanja na globalnem trgu 

 
15. Tveganja povezana z mednarodnim poslovanjem (ali druga tveganja) 

 

Kandidat si lahko tudi sam izbere svojo temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 
naloge. 
 

Doc. dr. Dejan Valentinčič 

 Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 
 

2. Višegrajska četverica in EU 
 

3. Načelo solidarnosti v EU 
 

4. EU in migracije: zgodovinski razlogi za diametralno nasprotna stališča vzhodnih in 
zahodnih članic. 
 

5. Nadaljna širitev EU? 
 

6. Ali bi EU v katerem primeru izključila državo članico? 
 

7. Tožbe soper Slovenijo pred Sodiščem EU 
 

8. Zaščita dediščine in tradicionalnih produktov - Unesco in EU 
 

9. Uspešnost Slovenije pri skupni evropski kmetijski politiki 
 

10. Okoljski standardi EU in Slovenija 
 

11. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 
 

12. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke 
 

13. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 
 

14. Skrajna desnica v Sloveniji 
 



15. Skrajna levica v Sloveniji 
 

16. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 
 

17. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 
 

18. Koliko denarja slovenske občine porabijo za financiranje društev: je to podpiranje 
krajevnega življenja, ali razmetavanje denarja? 
 

19. Centralizacija Slovenije: kako rešiti, da se ne bo cela država preselila v Ljubljano? 
 

20. Sociologija religije mojega lokalnega okolja 
 

21. Nestrpnost do verujočih v Sloveniji 
 

22. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 
izstopanju? 
 

23. Prostovoljno gasilstvo kot del slovenske identitete? 
 

24. Lovstvo kot del slovenske identitete? 
 

25. Čebelarstvo kot del slovenske identitete? 
 

26. Kdaj pozitivna diskriminacija manjšine postane diskriminacija večine? 
 

27. Načelo avtohtnonosti pri varstvu manjšin 
 

28. Odnos izbrane države do njenih manjšin v sosednjih državah 
 

29. Odnos izbrane države do njenih rojakov po svetu 
 

30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 
 

31. Odnos Izraela do Judov po svetu 
 

32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 
 

S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega 
področja. 

 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 -
2018? 
 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije glede 
pritožb Rudija Vouka 
 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 
 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 
spominjanja in kulturo miru 



 
5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 

 
6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 

 
7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 
 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 
 

9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov iz 
treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 
 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 
 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz Slovenije, ali 
tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih Slovencev? 
 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 
 

13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni skupnosti 
koristi, ali škoduje? 
 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 
 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 
 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 
 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 
 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 
 

19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 
zamejci v Italiji 
 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne identite 
ter čezmejno sodelovanje 
 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem Koroškem - 
pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega plebiscita 
 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 
 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 
 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 
 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 
 

26. Slovenci v Singapurju 
 

27. Slovenci na Filipinih 
 

28. Slovenci na Kitajskem 



 
29. Slovenci v izbrani državi 

 
30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali 

izseljenstva 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MEDKULTURNI MENEDŽMENT (MAG) 

Doc. dr. Urša Lamut  

 TEME MAGISTRSKIH NALOG 

Študijski program: MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

Predmet: KVALITATIVNO RAZISKOVANJE V DRUŽBENIH VEDAH 

1. Uporaba kvalitativnih metod raziskovanja v medkulturnem menedžmentu 
 

2. Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 
  

3. Inovativni prenosi znanja/tehnologij 
  

4. Socialni kapital in medkulturni menedžment 
  

 Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 
Prof. dr. Matej Makarovič 

TEME MAGISTRSKIH NALOG 

Študijski program: MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

Predmet: IZZIVI GLOBALIZACIJE 

1. Kulturni pogoji za demokratizacijo in demokracijo 
 

2. Individualizacija v medkulturni primerjalni perspektivi 
 

3. Nacionalna identiteta in globalizacija 
 

4. Kozmopolitizem in skupnost v dobi globalizacije 
 

5. Učinki pandemije COVID-19 na globalizacijo 
 

6. Odnos mladih do Evropske unije 
 

7. Politična polarizacija in socialni spletni mediji 
 

8. Politični populizem in socialni spletni mediji 
 

9. Odnosi do preteklosti v slovenskem medijskem diskurzu 
 



10. Javni diskurz socialnih spletnih omrežij 

 
Doc. dr. Dejan Valentinčič 

 Študijski program: MEDKULTURNI MENEDŽMENT (MAG) 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 
 

2. Višegrajska četverica in EU 
 

3. Načelo solidarnosti v EU 
 

4. EU in migracije: zgodovinski razlogi za diametralno nasprotna stališča vzhodnih in 
zahodnih članic. 
 

5. Nadaljna širitev EU? 
 

6. Ali bi EU v katerem primeru izključila državo članico? 
 

7. Tožbe soper Slovenijo pred Sodiščem EU 
 

8. Zaščita dediščine in tradicionalnih produktov - Unesco in EU 
 

9. Uspešnost Slovenije pri skupni evropski kmetijski politiki 
 

10. Okoljski standardi EU in Slovenija 
 

11. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 
 

12. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke 
 

13. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 
 

14. Skrajna desnica v Sloveniji 
 

15. Skrajna levica v Sloveniji 
 

16. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 
 

17. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 
 

18. Koliko denarja slovenske občine porabijo za financiranje društev: je to podpiranje 
krajevnega življenja, ali razmetavanje denarja? 
 

19. Centralizacija Slovenije: kako rešiti, da se ne bo cela država preselila v Ljubljano? 
 

20. Sociologija religije mojega lokalnega okolja 
 

21. Nestrpnost do verujočih v Sloveniji 
 

22. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 
izstopanju? 
 

23. Prostovoljno gasilstvo kot del slovenske identitete? 



 
24. Lovstvo kot del slovenske identitete? 

 
25. Čebelarstvo kot del slovenske identitete? 

 
26. Kdaj pozitivna diskriminacija manjšine postane diskriminacija večine? 

 
27. Načelo avtohtnonosti pri varstvu manjšin 

 
28. Odnos izbrane države do njenih manjšin v sosednjih državah 

 
29. Odnos izbrane države do njenih rojakov po svetu 

 
30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 

 
31. Odnos Izraela do Judov po svetu 

 
32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 

 

S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega 
področja. 

 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 -
2018? 
 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije 
glede pritožb Rudija Vouka 
 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 
 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 
spominjanja in kulturo miru 
 

5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 
 

6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 
 

7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 
Slovenije 
 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 
 

9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov iz 
treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 
 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 
 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz Slovenije, 
ali tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih Slovencev? 
 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 



 
13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni skupnosti 

koristi, ali škoduje? 
 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 
 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 
 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 
 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 
 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 
 

19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 
zamejci v Italiji 
 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne identite 
ter čezmejno sodelovanje 
 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem Koroškem 
- pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega plebiscita 
 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 
 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 
 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 
 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 
 

26. Slovenci v Singapurju 
 

27. Slovenci na Filipinih 
 

28. Slovenci na Kitajskem 
 

29. Slovenci v izbrani državi 
 

30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali 
izseljenstva 
 

Associate prof. dr. Svitlana Buko 
 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

Predmet: EKONOMSKA IN POSLOVNA KULTURA (BUSINESS AND ECONOMIC 
CULTURE) 
 

1. Italian and Slovenian business culture: comparative analysis of small and medium 
entrepreneurship in the border region. 



 
2. Austrian and Slovenian business culture: comparative analysis of small and medium 

entrepreneurship in the border region. 
 

3. Expatriates in Slovenia: drivers and barriers to navigating Slovenian business 
culture.  
 

4. The role of the non-verbal communication in business culture. 
 
 
 
 
   

 
Izr. prof. dr. Tea Golob 

 TEME DIPLOMSKIH NALOG 

  Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

  Predmet: RAZISKOVALNI PROJEKT 

1. Trajnostni razvoj in odgovorno delovanje 
 

2. Mladi in izzivi individualizacije 
 

3. Mobilnost in migracije 
 

4. Sodobne identitete 
 

5. Transnacionalni procesi in prostori 
 

6. Refleksivnost in notranji dialog 
 

7. Etnografske študije primerov 
 

8. Politični rituali 
 

9. Miti, mitologija, religija 
 

10. Mediji in semiotska analiza 
 

 Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 

Viš. pred. mag. Nevenka Volk Rožič 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študijski program: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

Predmet: MENEDŽMENT ČLOVEŠKIH VIROV  



1. Analiza izbranega problema s področja ravnanja z ljudmi pri delu v organizaciji in 
predlogi za izboljšanje 

 
2. Primerjava izbrane dejavnosti s področja ravnanja z ljudmi pri delu med 

organizacijama ali med več organizacijami 
 

3. Uvajanje sprememb in kadrovska funkcija v organizaciji (prestrukturiranje, 
digitalizacija, avtomatizacija ipd. 

 

Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo diplomske naloge 

 
Prof. dr. Matevž Tomšič 

TEME DIPLOMSKIH NALOG  

1. Razvojna uspešnost tranzicijskih družb v evropski perspektivi 
 

2. Pomen politične participacije mladih 
 

3. Razvitost slovenske demokracije 
 

4. Kulturno-zgodovinski vidiki modernizacije Slovenije 
 

5. Razvoj večstrankarstva na Slovenskem 
 

6. Vloga vrednot v demokratični družbi 
 

7. Liberalna tradicija na Slovenskem 
 

8. Konservativna tradicija na Slovenskem 
 

9. Socialistična tradicija na Slovenskem 
 

10. Značilnosti slovenske tranziciji 
 

  

TEME MAGISTRSKIH NALOG  

1. Dejavniki razvojne uspešnosti tranzicijskih družb 
 

2. Vrednotna podlaga evropske demokracije 
 

3. Perspektive političnega razvoja Evropske unije 
 

4. Podoba globalnega sveta: spopad ali sodelovanje med civilizacijami 
 

5. Kultura konsenza v evropski in ameriški demokraciji 
 

6. Srednja Evropa kot kulturni prostor – mit ali realnost? 



 
7. Značilnosti slovenske demokratične tradicije 

 
8. Perspektive globalne demokracije 

 
9. Grožnje politični stabilnosti Evropske unije 

 
10. Grožnje skupni evropski identiteti 

 
11. Totalitarizem kot kulturni fenomen 

 
12. Intelektualni nekonformizem in disidentstvo (študije primera) 

 

Prof. dr. Mateja Rek 

1. Digitalne kompetence za aktivno državljanstvo 
 

2. Izzivi medijske vzgoje v Sloveniji 
 

3. Vpliv medijske pismenost na družbeno neenakost 
 

4. Kakovostna medijska vzgoja kot orodje soočanja z digitalnim razkorakom 
 

5. Uporabnost medkulturnih kompetenc v managementu organizacije 
 

6. Pomen medijske pismenosti za razvoj medkulturnih kompetenc 
 

7. Pomen medijske pismenosti za interkulturni dialog 
 

8. Pomen medkulturnih kompetenc za aktivno državljanstvo 

  

 
Doc. dr. Tamara Besednjak Valič 
 
Zaključne naloge na programih: PSP in PSS 
  

1. Družbeni in okoljski dejavniki igranja na srečo 
 

2. Posameznik in igranje na srečo 
 

3. Igranje na srečo v sodobni družbi 
 

4. Prekomerno igranje na srečo v kontekstu nekemičnih odvisnosti 
 

  
*teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 
veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij. 
  
  
Zaključne naloge na programih: SM (VS in UNI) in MM 
  



1.     Različni vidiki regionalnega razvoja 
 

2.     Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 
 
3.     Inovativnost in prenos znanja 
 
4.     Ženske v akademskem podjetništvu 
 
5.     Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 
 
6.     Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 
7.     Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 
 
8.     Interdisciplinarnost in odprte inovacije 
 
9.     Upravljanje človeških virov za vodenje spremembe v podjetju 
 
10.  Voditeljstvo za uspešno vodenje spremembe v podjetju 
 
11.  Motiviranje za uspešno vodenje spremembe v podjetju 
  

  
*teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 
veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij. 
 
 
 

prof. dr. Marko Novak 

Predmet: POLITIČNE UREDITVE IN ANALIZA POLITIK 

TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ustavna sprememba imenovanja sodnikov 

 
2. Oblikovanje pokrajin v RS 

 
3. Imenovanje Vlade RS 

 
4. Javnost delovanja sodstva 

 
5. Razglasitev izrednega stanja v RS 

 
6. Katerakoli druga tema iz okvira po predlogu študenta ob potrditvi mentorja.  

 

TEME MAGISTERSKIH NALOG 

1. Človekove pravice in pandemija Covid-19 
 

2. Izredno stanje in omejevanje/razveljavitev človekovih pravic 
 



3. Okrepitev pristojnosti Predsednika republike RS 
 

4. Državni svet med okrepitvijo in razpustitvijo 
 

5. Ustavnost “policijske ure” 
 

6. Katerakoli druga tema iz okvira po predlogu študenta ob potrditvi mentorja. 

 

 

izr. prof. dr. Mirna Macur 
 

TEME MAGISTRSKIH NALOG 

 Predmet: METODE KVANTITATIVNE ANALIZE 

  

1.     SEKUNDARNA ANALIZA KVANTITATIVNIH PODATKOV: Katerakoli tema magistrske 
naloge, ki je izvedena kot sekundarna analiza podatkov (magistrsko nalogo izvajate iz 
podatkov, ki že zbranih z anketnim vprašalnikom v vaši delovni organizaciji in še niso obdelani, 
ali iz reprezentativnih baz podatkov, ki ste jih sneli iz Arhiva družboslovnih podatkov: 
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/ ) 

 2.     Katerakoli tema magistrske naloge, ki jo boste raziskali s pomočjo LASTNO 
IZDELANEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA, pri čemer vam lahko pomagam kot mentorica 
ali somentorica. Priporočam spletne ankete v orodju 1KA 

 3.     PRIMERNOST ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA RAZISKOVANJE…….. študent(ka) si 
sam(a) izbere področje, na katerem bo raziskoval(a) primernost uporabe anketnega 
vprašalnika 

 4.     Na podlagi objav izr. prof. dr. Mirne Macur v zadnjih letih je možno mentoriranje nalogam, 
povezanih z VEDENJSKIMI oz. NEKEMIČNIMI ZASVOJENOSTMI (ang. Behavioral 
Addictions) : računalniške igre, internet, igre na srečo 

 


