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PREDLOGI TEM PROBLEMSKIH NALOG  ZA ŠTUDIJSKO LETO 
2014/2015 

 

Katedra za upravno – pravno področje 

 

Mentor: red. prof. dr. Zvone Vodovnik (VS, UN) 

Sodelavec: asist. mag. Nejc Brezovar 

1. (VS, UN) Organiziranost delavskih predstavništev v organizaciji 

2. (VS, UN) Avtonomni pravni viri v organizaciji 

3. (VS, UN) Nagrajevanje delovne uspešnosti 

4. (VS, UN) Napredovanje 

 

Mentor: viš. pred. mag. Dušan Blaganje (VS) 

Sodelavec: / 

1. (VS) Pridobivanje gradbenega dovoljenja 

2. (VS) Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za graditev objektov 

3. (VS) Pridobivanje uporabnega dovoljenja za zgrajen objekt 

4. (VS) Pridobivanje okoljevarstvenega soglasja 

5. (VS) Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja 

 

Mentor: izr. prof. dr. Polonca Kovač (VS, UN) *Pripis, da se pred pričetkom prakse obrnejo na 

mentorja. 

Sodelavka: asist. dr. Tina Sever 

1. (UN) Analiza položaja stranke v upravnih postopkih (splošno v organu X ali po posameznih 

upravnih področjih) 

2. (UN) Pregled izvajanja pravice vpogleda v spis in pravice dostopa do informacij javnega značaja v 

organu X  

3. (UN) Analiza trajanja upravnih postopkov (splošno v organu X ali po posameznih upravnih 

področjih) 

4. (UN) Statistika izdanih upravnih aktov v organu X s časovnimi trendi 

5. (UN) Analiza obsega in uspeha pritožb oz. izrednih pravnih sredstev v organu X 

6. (VS, UN) Priprava vzorcev konkretnih upravnih aktov za odločitve v pristojnosti organa X (vrtec, 

agencija, občina …) 

 

Mentor: doc. dr. Iztok Rakar (VS, UN) 

Sodelavec:  asist. dr. Tina Sever, asist. mag. Nejc Brezovar 

1. (VS, UN) Postopek zaposlitve novega uradnika  

2. (VS, UN) Izvedba javno-zasebnega partnerstva v konkretnem primeru 

3. (VS, UN) Ocena učinkov predpisov 

4. (VS, UN) Pozitivni in negativni učinki novo sprejete zakonodaje, ki se nanaša na delovno področje 

organizacije X 

5. (VS, UN) Analiza postopkov sprejemanja aktov v organizaciji X in predlog izboljšav 

6. (VS, UN) Analiza postopka za zasedbo delovnega mesta v organu X, 
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7. (VS, UN) Analiza postopka za pridobitev informacij javnega značaja v organu X, 

8. (VS, UN) Merjenje zadovoljstva strank javne uprave v praksi. 

 

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Kuhelj (VS, UN) 

Sodelavec: / 

1. (VS, UN) Teoretični in praktični vidiki odnosa med Evropskim sodiščem za varstvo človekovih 

pravic in Sodiščem EU pri varstvu človekovih pravic  

2. (VS, UN) Demokratični deficit in problematika državljanstva EU 

3. (VS, UN) Pravnopolitčna problematika prostega pretoka ljudi v EU  

4. (UN) Pravica do zasebnosti in pravica do varnosti v potniškem letalskem prometu- posameznik 

proti državi? 

5. (UN) Pravice avtohtonih in neavtohtonih manjšin v Sloveniji in v EU 

6. (UN) Zaščita romske skupnosti v državah EU 

 

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Kuhelj (VS, UN) 

Sodelavec: asist. Bruno Nikolić 

1. (VS, UN) Slovensko dopolnilno zdravstveno zavarovanje v luči EU 

2. (VS, UN) Izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev (Maastrichtskih kriterijev) s strani držav 

"evroobmočja" 

 

Mentor: doc. dr. Mirko Pečarič (VS, UN) 

Sodelavec: / 

1. (VS, UN) Enotno upravljanje s kadrovskim potencialom v javni upravi 

2. (VS, UN) Razmejitev internih aktov uprave od predpisov 

3. (VS, UN) Postopek sprejemanja splošnih aktov uprave 

4. (VS, UN) Enotna evidenca zavez vlade do parlamenta in ministrstev do vlade 

5. (VS, UN) Nove možnosti reševanja upravnih postopkov 

 

Katedra za ekonomiko in management javnega sektorja 

 

Mentor: izr. prof. dr. Jože Benčina (VS, UN) 

Sodelavec: asist. dr. Lan Umek 

1. (VS, UN) Investicijski projekti – načrtovanje, odločanje, ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti, 

analiza stroškov in korsiti, obvladovanje tveganj v lokalni skupnosti, v zdravstvu, v šolstvu, itd.  

2. (VS, UN) Projektno vodenje v občini(lahko v katerikoli drugi organizaciji): analiza projektnega 

pristopa pri izbranem projektu (možnosti: izvedeni projekt ali projekt v izvajanju ali načrt 

projekta) 

3. (VS, UN) Analiza kazalnikov občine (proračunskih, gospodarskih, demografskih, indikatorjev 

blaginje) 

4.  (VS, UN)Učinkovitost in uspešnost delovanja skupnosti in ustanov v javnem sektorju (lokalna 

samouprava, zdravstvo, šolstvo, državna uprava, zaposlovanje…) 

5. (VS, UN) Načrtovanje in spremljanje rezultatov delovanja, ukrepanje in spremljanje rezultatov 

ukrepov (povezava z modeli odličnosti CAF in EFQM in sistemom uravnoteženih kazalnikov) 
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6. (VS, UN) Sodelovanje javnosti pri odločanju, modeli soodločanja, mnenjske raziskave o 

soodločanju 

7. (VS, UN) Zagotavljanje kakovosti, mnenje zaposlenih, strank in drugih deležnikov o javnih 

storitvah (lokalna samouprava, državna uprava (ministrstva, inšpektorati, upravne enote), 

zdravstvo, šolstvo, zaposlovanje …) 

8. (VS, UN) Raziskave in modeli ugotavljanja zadovoljstva deležnikov z javnimi storitvami, dom za 

starejše / OŠ /upravna enota, zavod, javno podjetje, lokalna skupnost ... 

9. (VS, UN) Uporaba metode SERVQUAL za analizo vrzeli in pripravo ter izvajanje ukrepov za 

izboljšanje kakovosti 

10.  (VS, UN) Analiza nevarnosti za odvisnost med mladino v posamezni šoli ali skupnosti (kajenje, 

alkoholne pijače, droge, računalniške igrice, spletna družbena omrežja) 

11. (VS, UN) Analiza kakovosti javnega upravljanja v lokalni skupnosti za posamezna področja in 

dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, gospodarski razvoj, infrastruktura, delovanje občinske uprave ...) 

 

Mentor: red. prof. dr. Stanka Setnikar Cankar (VS, UN)  

Sodelavec: asist. mag. Veronika Petkovšek 

1. (VS, UN)Sistem financiranja javnih zavodov s področja zdravstva, izobraževanja, kulture, 

socialnega varstva ter analiza njihovega poslovanja.  

2. (VS, UNI) Analiza posledic varčevalnih ukrepov po sprejemu ZUJF v izbranem zavodu in predlogi 

ukrepov.  

 

Mentor: izr. prof. dr. Primož Pevcin (VS, UN) 

Sodelavec: doc. dr. Tatjana Jovanović, asist. mag. Veronika Petkovšek 

3. (VS, UN) Analiza in ocena izbrane poslovne odločitve v organizaciji 

4. (VS, UN) Analiza delovanja in poslovanja izbrane organizacije 

5. (VS, UN) Ocena potrebnosti, namenov in učinkov izbranega veljavnega predpisa oz. predpisa v 

pripravi 

 

Mentor: izr. prof. dr. Maja Klun (VS, UN)  

Sodelavec: doc. dr. Tatjana Jovanović 

1. (VS, UN) Ovrednotenje administrativnih stroškov za podjetje, državljana ali organ v sklopu 

ukrepov za odpravo administrativnih ovir 

2. (VS, UN) Merjenje učinkovitosti in uspešnosti v izbrani organizaciji 

3. (VS, UN) Teme s področja javnih financ 

 

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik (VS, UN) 

Sodelavec: doc. dr. Tatjana Jovanović, asist. mag. Veronika Petkovšek 

1. (VS, UN) Analiza izbranega podprograma določenega (vladnega) proračunskega uporabnika 

2. (VS, UN) Uspešnost in učinkovitost črpanja sredstev EU (primer na določeni organizaciji) 

3. (VS, UN) Analiza računovodskih izkazov izbrane organizacije  
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Mentor: doc. dr. Tatjana Jovanović (VS, UN) 

Sodelavec: /  

1. (VS, UN) Analiza financiranja organizacije  

2. (VS, UN) Analiza stanja v finančno-računovodskem sektorju/oddelku organizacije in možnosti za 

izboljšave 

3. (VS, UN) Izbrana tema iz stroškovnega računovodstva oz. ekonomike organizacije 

 

 

Katedra za organizacijo in informatiko 

 

Mentor: izr. prof. dr. Janez Stare (VS, UN) 

Sodelavec: asist. mag. Jernej Buzeti 

1. (VS, UN) Protokol v izbrani organizaciji 

2. (VS, UN) Zdravo in varno delovno mesto v izbrani organizaciji  

3. (VS, UN) Pripadnost organizaciji 

 

Mentor: viš. pred. dr. Tatjana Kozjek (VS), izr. prof. dr. Janez Stare (UN) 

Sodelavka: viš. pred. dr. Tatjana Kozjek (UN) 

1. (VS, UN) Organizacija dogodkov 

2. (VS, UN) Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

3. (VS, UN) Zaposlenim prijazno delovno okolje 

4. (VS, UN) Varnost in zdravje pri delu 

5. (VS, UN) Kultura komuniciranja 

6. (VS, UN) Poslovanje s strankami 

7. (VS, UN) Upravljanje dokumentarnega gradiva  

8. (VS, UN) Hranjenje in varovanje dokumentarnega gradiva 

9. (VS, UN) Analiza podprocesov na področju ravnanja z ljudmi (npr.: sistemizacija, kadrovanje, 

razvoj zaposlenih (izobraževanje, usposabljanje, razvoj kariere ...), motiviranje, nagrajevanje, 

merjenje uspešnosti in vrednotenje dela, interno komuniciranje, varstvo pri delu ...) 

 

Mentor: doc. dr. Nina Tomaževič (VS, UN) 

Sodelavci: asist. mag. Jernej Buzeti, viš. pred. dr. Tatjana Kozjek 

1. (VS, UN) Analiza zadovoljstva zaposlenih in ukrepi za izboljšave v izbrani organizaciji  

2. (VS, UN) Analiza letnih pogovorov in ukrepi za izboljšave v izbrani organizaciji 

3. (VS, UN) Timsko delo v izbrani organizaciji  

4. (VS, UN) SWOT analiza za izbrano organizacijo 

5. (VS, UN) Izbrani ključni procesi (prepoznavanje, opis, dokumentiranje, določitev lastnikov 

procesov, planiranje, organiziranje, izvedba, merjenje, izboljševanje ...) v organizaciji 

6. (VS, UN) Analiza delnih procesov na področju ravnanja z ljudmi v izbrani 

organizaciji (zaposlovanje, uvajanje in razvoj zaposlenih (izobraževanje, usposabljanje, razvoj 

kariere,...), motiviranje, nagrajevanje, merjenje uspešnosti in vrednotenje dela, interno 

komuniciranje, varstvo pri delu ....) 

7. (VS, UN) Dobre prakse na področju ravnanja z ljudmi pri delu v izbrani organizaciji 
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8. (VS, UN) Oblikovanje strateškega plana na področju ravnanja z ljudmi pri delu v izbrani 

organizaciji 

9. (VS, UN) Spodbujanje kulture inoviranja in izboljševanja s spodbujanjem in podpiranjem 

zaposlenih pri dajanju predlogov za inovacije in izboljšave v izbrani organizaciji 

10. (VS, UN) Analiza udeležencev (ang. stakeholders) izbrane organizacije 

11. (VS, UN) Družbena odgovornost (s konkretnimi primeri) v izbrani organizaciji 

12. (VS, UN) Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v izbrani organizaciji 

13. Predlogi študentov  

 

Mentor: izr. prof. dr. Janez Stare (UN), viš. pred. dr. Tatjana Kozjek (VS) 

Sodelavci: asist. mag. Jernej Buzeti (VS, UN), viš. pred. dr. Tatjana Kozjek (UN) 

1. (VS, UN) Analiza upravnega poslovanja 

2. (VS, UN) Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva 

3. (VS, UN) Kadrovska dejavnost (sistem, kadrovski procesi,…) 

4. (VS, UN) Vodenje ljudi (modeli, razvoj vodij,…) 

5. (VS, UN) Kompetence (analiza, dobre prakse, modeli, profili,…)  

 

 

Mentor: red. prof. dr. Miha Brejc (VS, UN) 

Sodelavec: asist. mag. Jernej Buzeti (VS, UN), viš. pred. dr. Tatjana Kozjek (VS, UN) 

1. (VS, UN) Najpomembnejši dejavniki zadovoljstva pri delu  

2. (VS, UN) Odnos javnih uslužbencev do sprememb v delovnem okolju  

3. (VS, UN) Pojavi neetičnega ravnanja javnih uslužbencev 

4. (VS, UN) Stres na delovnem mestu 

5. (VS, UN) Absentizem 

 

Mentor: doc. dr. Mitja Dečman (VS, UN)  

Sodelavec: / 

1. (VS, UN) E-izobraževanje in e-usposabljanje 

2. (VS, UN) Načrtovanje, razvoj in implementacija IS v JU 

3. (VS, UN) JU in spletne tehnologije 

4. (VS, UN) Interdisciplinarnost informatike in drugih področji JU 

5. (VS, UN) Zadovoljstvo uporabnikov (stranke in zaposleni) z e-upravo 

 

Mentor: izr. prof. dr. Ljupčo Todorovski (VS, UN) 

Sodelavec: asist. mag. Damjana Keržič, asist. dr. Dalibor Stanimirović 

1. (VS, UN) Tehnologije splet 2.0 v javni upravi 

2. (VS, UN) Analiza ovir za uvedbo elektronskega poslovanja v organizaciji »primer« 

3. (VS, UN) Uporabni vidiki informatike v konkretnih okoljih državne in javne uprave 

4. (VS, UN) Ponudba storitev državne in javne uprave – dejansko stanje 

5. (VS, UN) Podatkovna infrastruktura pri delovanju državne informatike, registri, evidence 

6. (VS, UN) Elektronsko poslovanje v javni upravi 

7. (VS, UN) Informacijski sistemi in informacijska podpora v javni upravi 
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8. (VS, UN) Informacijska podpora e-poslovanju z dokumenti v upravi. 

 

 

Mentor: doc. dr. Bojan Peček (VS, UN), izr. prof. dr. Ljupčo Todorovski (VS, UN) 

Sodelavec: asist. mag. Damjana Keržič, asist. dr. Dalibor Stanimirović 

1. (VS, UN) Prenova procesa 

2. (VS, UN) Analiza kazalnikov procesov organizacije 

3. (VS, UN) Multimedialnost v poslovnem okolju 

 

Mentor: viš. pred. mag. Iztok Sirnik (VS), doc. dr. Bojan Peček (VS, UN) 

1. (VS, UN) Uporabni vidiki informatike v konkretnih okoljih državne in javne uprave 

2. (VS, UN) Ponudba storitev državne in javne uprave – dejansko stanje 

3. (VS, UN) Podatkovna infrastruktura pri delovanju državne informatike, registri, evidence 

4. (VS, UN) Elektronsko poslovanje v javni upravi 

5. (VS, UN) Informacijski sistemi in informacijska podpora v javni upravi 

6. (VS, UN) Informacijska podpora e-poslovanju z dokumenti v upravi 

7. (VS, UN) Informacijska varnostna politika v upravi – stanje, načrti, tveganja 

8. (VS, UN) Prenova upravnih sistemov – pogled na realnost in prakso v Sloveniji 

9. (VS, UN) Upravljanje projektov v javni upravi 

10. (VS, UN) Izobraževanje in usposabljanje za javno upravo in v javni upravi 

 

Mentor: pred. mag. Manica Danko (UN) 

Sodelavec: / 

ANGLEŠKI JEZIK 

1. (UN) Najpogostejše oblike pisnega sporazumevanja v angleškem jeziku diplomantov Fakultete za 

upravo, zaposlenih v organizacijah javnega sektorja 

2. (UN) Najpogostejše situacije ustnega sporazumevanja v angleškem jeziku diplomantov Fakultete 

za upravo, zaposlenih v organizacijah javnega sektorja 

 

Mentor: viš. pred. Margit Horvath (VS, UN) 

Sodelavec: / 

NEMŠKI JEZIK 

1. (VS, UN) Analiza potreb po znanju nemškega (tujega) jezika v organizacijah/javnem sektorju 

(npr. pri čezmejnem sodelovanju)  

2. (VS, UN) Analiza delovnih nalog  in vsebinskih področij javnih uslužbencev na ministrstvih (v 

organih v sestavi ministrstev ali vladnih službah), pri katerih potrebujejo znanje tujega 

(nemškega) jezika 

3. (VS, UN) Priprava in izvajanje plana usposabljanja javnih uslužbencev (na ministrstvih, v organih 

v sestavi ministrstev ali vladnih službah) na področju nemškega jezika 

 


