
Profesorji so predlagali naslednje teme za seminarske naloge. Z vsakim 

profesorjem pa se lahko dogovorite za kakšen drug naslov. Veselimo se 

vaših idej. 

Mentor/ica Naslov / tema naloge 

Bajec Cvetka Italijanska mesta 

Šport v Italiji 

Italijanska blagovna znamka 

Božič Eneja Ameriška državljanska vojna 
Britanska Indija 
Otroštvo in mladost v 19. stoletju 
Migracije Evropejcev v 19. stoletju 

Brne  Gorazd Analiza državnozborskih in lokalnih volitev 2018 

Begunci v Sloveniji 

Družbeni dejavniki vzpona nacizma 

Nacionalizem v Sloveniji 

Uporaba interneta in njegov vpliv na družbene odnose 

Upravno-politična ureditev v občini Ilirska Bistrica med 
letoma 1945 in 1994 

Vizija razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica po 
vstopu Hrvaške v EU 

Dekleva Barbara Prionske bolezni 

Zika virus 

Uporaba matičnih celic pri zdravljenju 

Psihoaktivne substance in njihov vpliv na nevrone. 

Skrivno življenje čebel 

Proces kalitve 

Gabriel  Marinka Po dogovoru 

Gospodarič Katarina Ena od držav Latinske Amerike 

Pisatelj Gabriel Garcia Marquez 

Carlos Fuentes 

Jurca  Ariana 
 

Gender inequality in the past and nowadays 

Fantasy as a genre of progress 

Women warriors in fantasy genre 

Koren 
Valenčič 

Katja Lirika evropske romantike 
Ervin Fritz in njegovo delo 
Analiza sodobnega slovenskega romana (po izbiri dijaka) 

Kresevič 
Bajec 

Klara Koloidno srebro, da ali ne 
Vitamini 
Eterična olja 

Logar  Klavdij Varstvo osebnih podatkov po novi direktivi GDPR 

Zaščita računalnika in mobilnih naprav 

Družabna omrežja in zasebnost 

Marolt Mirjana Fizika v kuhinji 

Fizika in glasba 



Fizika in šport 

Fizika v vsakdanjem življenju (po vaših idejah…) 

Oberstar  Marja Metoda bisekcije 

Polarni zapis kompleksnega števila, Moirova formula 

Teorija grafov 

Eulerjeva premica 

Enačbe krivulja, 

Stražišar Mihaela Optimizem – prirojen ali naučen? 

Psihologija otroštva (igra, mišljenje, risba, vzgoja – po 
izboru dijaka) 

Ljubezen in zaljubljenost 

Manipulacija v oglaševanju 

Prosti čas mladostnikov 

Rosina 
Simonič  

Bojana Nemčija:  

• država, dežele, nemška mesta, razširjenost 
nemškega jezika, turizem, 

• zgodovina Nemčije (po 2. svetovni vojni), 

• vpliv Nemčje na dogajanje v svetu danes, 

• znane osebnosti (skladatelji, pisatelji, športniki, 
politiki, znanstveniki …), 

• glasba in glasbene skupine v Nemčiji, v Avstriji, 

• nemška tradicionalna kuhinja in vpliv le-te na 
evropsko kuhinjo, 

• nemški običaji, 

• šport v Nemčiji, v Avstriji, 

• predstavitev nemške avtomobilske industrije, 

• pivo - priljubljena pijača v Nemčiji, 

• Slovenci na Dunaju. 

Sitar Dolores Turistična podoba Slovenije 

Avstralija - celina priseljencev  

Aborigini  

Alpe 

Mladi v EU 

Vulkanizem v Evropi 

Polarna območja 

Utrujeno Sredozemlje 

 


