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UVOD 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (FT UM) je mlada in ambiciozna fakulteta, ki je bila 

ustanovljena leta 2009. S sedežem v Brežicah je dislocirana enota oz. članica Univerze v Mariboru, ki 
uspešno udejanja svoje poslanstvo ter sledi opredeljeni viziji. Njena mladost s seboj prinaša izzive: 
manjše število zaposlenih, relativno mlad kader, najem predavalnic ... Po drugi strani pa ravno ta 
mladost fakulteti prinaša pomembne prednosti za zagotavljanje kakovosti izobraževalnega in 
znanstveno-raziskovalnega dela: odzivnost na potrebe okolja in s tem povezanost fakultete z lokalnimi 

skupnostmi in slovenskim turizmom, zagnanost kadrov za delo, učenje in iskanje boljših rešitev, 
prilagajanje individualnim potrebam študentov in zaposlenih ter vse močnejše mednarodno 

povezovanje na znanstvenoraziskovalnem področju. 

Fakulteta si v okviru aktualiziranih študijskih programov prizadeva za vpis visoko motiviranih 
študentov, spodbuja pestrost in inovativnost pedagoških pristopov ter povezovanje raziskovalnega in 
pedagoškega dela. Odlikuje jo proaktivni pristop k reševanju izzivov okolja in razvoj v smeri intenzivne 
internacionalizacije, kar je eden ključnih strateških ciljev tako Univerze v Mariboru kot tudi nacionalne 
visokošolske politike. Mladost ji prinaša odprtega duha, ki hkrati z ambicioznostjo in željo po 
dokazovanju pomeni učenje iz domače in tuje dobre prakse ter konstantno iskanje načinov izboljšanja 
preverjanja kakovosti svojega dela. 

Skupaj s fakulteto tako vse bolj raste in se razvija kultura kakovosti oz. skrb zanjo. Področje dela na 
kakovosti fakulteta razume kot plod skupnih naporov in prizadevanj, zato ob pomoči vodstva v procese 
in aktivnosti, ki jih vodi v tej smeri, vključuje najširši krog deležnikov. Tudi na podlagi dobrih praks 
izkušenejših članic univerze postopno sledi ciljem odličnosti, kar nenazadnje dokazujejo številni 
kazalniki kakovosti njenega dela. 
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1. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN  
VPETOST V OKOLJE 

1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo, vizija in strategija UM ter strateški načrt UM so objavljeni in dostopni na spletni povezavi: 
Poslanstvo, vizija in strateški razvojni dokumenti UM. 

POSLANSTVO (fakultete) 

Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na 
vseh ravneh ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu – od operativnega pa vse do 

strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Šolanje bo tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih 

raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito interdisciplinarnem področju usvajali, kasneje pa tudi razvijali 

nova znanja. 

VIZIJA (fakultete) 

Vizija Fakultete za turizem UM je postati ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in 
raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, ki 
bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s 
Srednjo, Zahodno in Severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko. 

SLOGAN (fakultete) 

Fakulteta se poslužuje univerzitetnega slogana “Ustvari si prihodnost.”, medtem ko za promocijske 

aktivnosti uporablja občasna gesla, kot so “Fakulteta po meri turizma”, “Študiraj, odkrivaj, uživaj 
turizem!”, vendar to niso uradni slogani fakultete. 

Tako poslanstvo, vizija kot slogan bodo deležni premisleka v sklopu prenove strategije Fakultete za 

turizem v študijskem letu 2021/2022. 

1.1.1 Ocenite, kako vizija in poslanstvo fakultete pripomoreta k udejanjanju vizije in poslanstva 

UM 

Poslanstvo in vizija FT UM sta bila oblikovana skozi prva leta delovanja fakultete in ponazarjata razvoj 

fakultete v začetni fazi. Za prihodnji razvoj fakultete bi bilo smiselno obstoječe poslanstvo in vizijo 

prevetriti in osvežiti z ozirom na poslanstvo in vizijo UM ter sprejeto strategijo razvoja UM 2021-2030. 

Četudi se zdita dokaj usklajena s poslanstvom in vizijo UM (v obeh primerih gre za poudarek na 

raziskovalni in pedagoški odličnosti ter mednarodni prepoznavnosti), daje vizija UM dodaten poudarek 

na radosti ustvarjanja in v skladu s tem v svojem poslanstvu na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, 

svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega. Ocenjujemo, da trenutno delovanje FT UM to 

udejanja, bi pa bilo smotrno tudi v opredelitvi fakultetne vizije in poslanstva izpostaviti radostno in 

ustvarjalno povezovanje raziskovanja in izobraževanja (tudi skozi reševanje konkretnih izzivov okolja) 

ter krepitev trajnostnih in humanističnih vrednot. 

Čeprav smo v študijskem letu 2019/2020 že pristopili k strateškemu razmisleku o preoblikovanju 

poslanstva in vizije, vključno z vzpostavitvijo časovnice za spremljanje doseganja strateških ciljev ter 
definiranjem ključnih kazalnikov in ciljnih vrednosti, je proces v letu 2020/2021 zastal – zaradi 

epidemije smo bili prisiljeni v delo od doma in smo imeli posledično manj možnosti za uspešno 
izmenjavo mnenj. Smo pa si v načrtih za naslednje študijsko leto zadali konkretno prenovo celotne 

strategije FT UM, kar bomo izvedli po različnih stopnjah skozi celotno študijsko leto. 

https://www.um.si/o-univerzi/predstavitev/poslanstvo-vizija-in-strateski-razvojni-dokumenti/
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/predstavitev/#vizija-poslanstvo
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/predstavitev/#vizija-poslanstvo
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1.1.2 Uspešnost pri uresničevanju poslanstva in vizije fakultete 

Ocenjujemo, da je v študijskem letu 2020/2021 FT UM delovala v skladu s svojo strategijo na vseh 

zastavljenih področjih in da je bilo to študijsko leto na nekaterih področjih za fakulteto še posebej 
uspešno, kar ponazarjajo tudi kazalniki izobraževalne dejavnosti (poglavje 1.4) in znanstveno-

raziskovalne dejavnosti (poglavje 1.5). 

FT UM je v študijskem letu 2020/2021 sledila opredeljenim strateškim nalogah in ciljem: 

• Študij po prenovljenih študijskih programih ter izvedba analize prenovljenih programov, 

• oddaja in obravnava akreditacijske vloge doktorskega študijskega programa, 

• kakovostna izvedba pedagoškega procesa (rezultati študentske ankete kažejo na visoko oceno 
pedagoškega dela, izvedba delavnic za spodbujanje pestrosti in inovativnosti pedagoških 
pristopov in metod, izboljšave tutorskega sistema …) in vložen trud v spletno izvedbo 

študijskega procesa v času epidemije, 

• skrb za študente, še posebej poudarjeno v času dela na daljavo; 
• krepitev raziskovalne uspešnosti, kar se odraža v kakovosti in mednarodni odmevnosti objav 

ter angažmaju pri prijavi projektov, ter zagotavljanje ugodnih pogojev za interdisciplinarno 

raziskovalno delo (raziskovalni seminarji, timsko delo …),  
• povečevanje obsega internacionalizacije fakultete, vidnega predvsem v povečanem vpisu tujih 

študentov in skrbi za vključevanje tujih gostujočih predavateljev v pedagoški proces, 

• uspešno sodelovanje s študenti in njihovo nadaljnje vključevanje v projektno in raziskovalno 

delo, 

• vpetost v okolje in aktivno povezovanje z gospodarstvom (strokovnjaki iz prakse, terenske vaje, 

tržni projekti, praktično usposabljanje … ), 
• ohranjanje visokega deleža mednarodnih mobilnosti pedagogov kot tudi študentov in 

mednarodnega povezovanja fakultete (skupne objave, prijave projektov),  

• stalna skrb za izobraževanje strokovnega kadra. 

1.1.3 Primerljivost fakultete s sorodnimi/primerljivimi institucijami v ožji (Slovenija) in širši 
(mednarodni) regiji 

Fakulteta za turizem UM se po večini kazalnikov umešča med Fakulteto za turistične študije UP – 

Turistico in študij turizma na Ekonomski fakulteti UL. Po številu zaposlenih, številu programov in številu 
študentov je FT UM za Turistico in pred EF UL, ki ponuja zgolj magistrski študij turizma. Pomemben 
podatek uspešnosti delovanja fakultete je povprečno število točk na raziskovalca (v nadaljevanju 
poročila), kjer je FT UM v povprečju za raziskovalci na EF UM (ki imajo tudi neprimerno večji delež 
zaposlenih z nazivom izredni in redni profesor) in pred Turistico. Strateški cilj je doseči vodilni položaj 
v Sloveniji tako glede raziskovalne uspešnosti kot glede kakovosti izobraževanja. S tem namenom vsako 

leto beležimo ključne znanstveno-raziskovalne in izobraževalne kazalnike, nekatere že omenjene, vse 
pa podrobneje predstavljene v nadaljevanju dokumenta. 

V letu 2020/2021 smo predvidevali širšo razpravo o mednarodni primerljivosti, ki pa nam jo je v večji 
meri odnesla epidemija (delo na daljavo), zato se tej temi nismo posebej posvečali in smo jo odložili v 
čas nastajanja novega strateškega dokumenta fakultete. 

1.2 Strategija 

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/za_zaposlene/Documents/Strategija%20razvoja%20FT%202017-2030.pdf
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Strategija razvoja FT UM 

STRATEŠKI CILJI FAKULTETE  

Strategija razvoja FT UM 

1.2.1 Ključni poudarki uresničevanja strategije in strateškega načrta fakultete od zadnjega 

elevacijskega obdobja s poudarkom na izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih in 
raziskovalnih oz. umetniških ciljih 

Ključni kakovostni premik predstavlja izvedba prve sezone prenovljenih študijskih programov, ki so se 
z novimi imeni začeli izvajati v študijskem letu 2020/21. Obenem je fakulteta v preteklem 

samoevalvacijskem obdobju praktično končala vse postopke za pridobitev doktorskega študijskega 

programa na področju turizma, ki predstavlja zaključek izobraževalne vertikale. Ravno tako smo 

nadaljevali z aktivnostmi za pripravo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti; pripravljena sta bila 

učna načrta izbranih študijskih programov. 

Ob tem je fakulteta povečala napore v smeri še intenzivnejše internacionalizacije fakultete, ki so se 

odražali v povečanih promocijskih aktivnostih na strateških trgih za internacionalizacijo ob siceršnji 
okrepitvi digitalne komunikacije s potencialnimi študenti tako doma kot v tujini. V skrbi za tuje 

študente, katerih delež na fakulteti se iz leta v leto povečuje, sta delo opravljala tutorja študenta za 

tuje študente in tutor učitelj za tuje študente, zagotovljena jim je bila podpora v referatu (zadolžena 
sodelavka) s posebnim poudarkom na individualnemu svetovanju in pomoči v tujem jeziku. Dodatne 
izboljšave tutorskega sistema so bile izvedene s ciljem dviga prehodnosti iz 1. v 2. letnik študija na vseh 
programih (pomoč tutorja študenta po 4. opravljanju izpita oz. peer-to-peer učenje). Opravljena je bila 
načrtovana analiza vrednotenja praktičnega usposabljanja študentov s strani delovnih mentorjev s 
pomočjo ankete. 

Uspešnost znanstvenoraziskovalnega dela na fakulteti, ki jo beležimo v objavah in številu prijavljenih 

ter pridobljenih projektov, se krepi in je odraz povečanja števila zaposlenih, napredovanj v 
habilitacijskih nazivih oz. kasnejših faz raziskovalnih karier, večje ambicioznosti in kvalitetnega 
raziskovalnega angažmaja. Fakulteta še naprej ohranja sistematično podporo mlajšim raziskovalcem 

preko že utečene prakse tedenskega raziskovalnega seminarja, ki smo jo ohranili tudi v času dela od 
doma, ko smo se srečevali preko spleta, ker je bilo izjemnega pomena za ohranjanje raziskovalne 

skupnosti in krepitev občutka pripadnosti. Hkrati je večletni trend vključevanja študentov v razvojne in 

raziskovalne projekte opazen tudi v izboljšanju ocene sodelovanja v raziskovalnih projektih in 
projektnega in problemsko zasnovanega učenja s strani diplomantov (anketa o zadovoljstvu s 
študijem). 

1.2.2 Ključni partnerji pri uresničevanju strateških ciljev in ključni rezultati sodelovanja z 

zunanjimi partnerji 

Kot mlada in ambiciozna fakulteta, osnovana primarno s podporo lokalne skupnosti, se zavedamo 

svojega poslanstva v turističnem okolju. Ob tesnem sodelovanju z Občino Brežice, ki je naš zaveznik in 
dolgoročni strateški partner že vse od ustanovitve fakultete, ugotavljamo, da je bilo študijsko leto 
2020/2021 z vidika sodelovanja z zunanjimi partnerji fakultete, relativno uspešno, a v veliki meri tudi 
omejeno zaradi okoliščin – epidemije v večjem delu študijskega leta. 

Fakulteta za turizem UM je v letu 2014 ustanovila Strateški svet, ki je zadnjo sejo opravil v septembru 

2021. Gre za telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva, zavodov in strokovnih združenj na 

https://univerzamb.sharepoint.com/:b:/s/ZaposleniFTUM/EVg7MIKYaV9LoDbTyR8DkoMBqjOUyDuojEoOPhDK2JtTpw?e=UMuPoX
https://univerzamb.sharepoint.com/:b:/s/ZaposleniFTUM/EVg7MIKYaV9LoDbTyR8DkoMBqjOUyDuojEoOPhDK2JtTpw?e=UMuPoX
https://univerzamb.sharepoint.com/sites/ZaposleniFTUM/Dokumenti%20v%20skupni%20rabi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FZaposleniFTUM%2FDokumenti%20v%20skupni%20rabi%2FStrategija%20FT%20UM%202030%2FStrategija%20razvoja%20FT%202017%2D2030%5F2TM%5Fstara%2Epdf&parent=%2Fsites%2FZaposleniFTUM%2FDokumenti%20v%20skupni%20rabi%2FStrategija%20FT%20UM%202030&p=true&wdLOR=cDF459313%2DE223%2D45F7%2DA79E%2DE2216432A9FE&ga=1
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
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področju turizma. Gre za telo, ki svetuje pri oblikovanju vsebin študijskih programov, spodbuja 

sodelovanje med FT UM in gospodarstvom ter vnaša odprta vprašanja in izzive v reševanje znotraj 
aktivnosti pedagoškega procesa. Ob Strateškem svetu pa FT UM sodeluje še s številnimi partnerji na 
različnih področjih: z gospodarstvom, mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami in nacionalnimi ter 

lokalnimi odločevalci in združenji, ki snujejo strategije slovenskega turizma. 

Izpostavljamo mednarodno raziskovalno sodelovanje s tujimi univerzami in inštituti, narašča število 
partnerstev v okviru Erasmus+ izmenjav. Pohvalen je tudi podatek, da je v letu 2020/2021 fakulteta 

nadaljevala svojo strateško usmeritev v pomoč lokalnemu okolju skozi raziskovalno in razvojno delo. 

1.3 Notranja organizacija 

1.3.1 Osnovne informacije o organiziranosti 

Fakulteta za turizem je fakulteta Univerze v Mariboru, ki je javni visokošolski zavod. Delovanje univerze 

in njenih fakultet temelji na relevantni nacionalni zakonodaji, Statutu in internih aktih Univerze v 

Mariboru. Univerza v Mariboru s svojimi fakultetami pri strateškem načrtovanju sledi nacionalnim in 

mednarodnim usmeritvam razvoja visokega šolstva. Fakulteta za turizem je organizirana v skladu s 

Statutom Univerze v Mariboru, ki jasno opredeljuje pristojnosti, naloge, pravice in dolžnosti vodstva, 
zaposlenih in študentov. 

Osnovne informacije o organiziranosti Fakultete za turizem so dostopne na POVEZAVI. 

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE – PEDAGOŠKO DELO 

Pedagoško delo Fakultete za turizem je organizirano znotraj naslednjih organizacijskih enot: 

Tabela 1.3.1.1.: OE Pedagoško delo 

Katedra za gostinstvo, turizem in hotelirstvo 

Katedra za interdisciplinarne turistične študije 

 

V študijskem letu 2020/2021 je znotraj Katedre za gostinstvo, turizem in hotelirstvo je delovalo 10,12 
FTE, znotraj Katedre za interdisciplinarne turistične študije pa 6,55 FTE pedagoških delavcev. Fakulteta 

v praksi nima vzpostavljenega sistema kateder. Pedagoško delo se opravlja v skladu z študijskimi 
programi, vizijo in poslanstvom fakultete. Zaposleni znotraj pedagoških organizacijskih enot so močno 
vpeti tudi v znanstveno-raziskovalno in projektno delo. 

  

https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/20210219_Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13-podpisan.pdf
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
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ORGANIZACIJSKE ENOTE – ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 

Znanstvenoraziskovalno delo Fakultete za turizem je organizirano znotraj naslednjih organizacijskih 

enot: 

Tabela 1.3.1.2.: OE Znanstvenoraziskovalno delo 

Inštitut za turizem 

Katedra za gostinstvo, turizem in hotelirstvo 

Katedra za interdisciplinarne turistične študije 

 

Fakulteta tudi z zaposlenimi znotraj Inštituta za turizem aktivno deluje na različnih projektih; na dan 
31. 12. 2021 so bili znotraj Inštituta zaposleni v obsegu 3,53 FTE zaposlenega. Na fakulteti so se skozi 
razvojno in raziskovalno delo vzpostavili štirje strateški stebri, ki pa so trenutno še neformalni: 

• Destinacijski management in trajnostni razvoj; 

• Digitalizacija in komuniciranje v turizmu; 

• Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov; 

• Izobraževanje v turizmu. 

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE – STROKOVNE SLUŽBE 

Delo strokovnih služb Fakultete za turizem je organizirano znotraj naslednjih organizacijskih enot: 

Tabela 1.3.1.3.: OE Strokovne službe 

Inštitut za turizem 

Referat za računovodske in finančne zadeve 

Referat za splošne zadeve 

Referat za študentske zadeve 

Vodstvo tajništva 

 

1.3.2 Organi upravljanja 

Sestava organov in drugih enot upravljanja fakultete in predstavništvo deležnikov v teh sledi načelom 
enakopravnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja ter upoštevanja potreb deležnikov. 

Sestava Senata Fakultete za turizem 

Sestava Poslovodnega odbora Fakultete za turizem 

Sestava Študentskega sveta Fakultete za turizem 

Akademski zbor Fakultete za turizem 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
https://www.ft.um.si/studij/uporabno/#studentski-svet
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
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Komisije Senata Fakultete za turizem  

Sestava Strateškega sveta Fakultete za turizem 

Sestave organov in drugih enot upravljanja fakultete, kot so aktualne v obdobju potrjevanja 

samoevalvacijskega poročila, so v obliki izpisa iz evidenc UM priložene samoevalvacijskemu poročilu.  

 

1.4 Izobraževalna dejavnost in spremljanje diplomantov 

1.4.1 Predstavitev študijskih programov 

Na Fakulteti za turizem izvajamo 3 študijske programe s področja turizma v slovenskem jeziku, dva 
programa pa izvajamo vzporedno tudi v angleškem jeziku. V študijskem letu 2020/2021 smo začeli 
izvajati prenovljene študijske programe z drugimi imeni. 

Visokošolski študijski program Sodobne turistične prakse ob poglobljenem strokovnem in teoretičnem 
znanju ponuja predvsem temeljno in široko poznavanje stroke in slovenskega turizma, podkrepljeno s 
600 urami praktičnega izobraževanja. Univerzitetni program Turizem: Sodelovanje in razvoj je bolj 

teoretično usmerjen, s poudarkom na menedžerskih znanjih in pripravi za raziskovanje v turizmu ter 

bolj neposredno pripravlja tudi na podiplomski študij. Posebnost študija je tudi praktično usposabljanje 
v podjetjih, ki ga morajo študenti opraviti v skupnem obsegu 400 ur. Magistrski študijski program 
Turistične destinacije in doživetja vsebuje širok pregled tem, ki obravnavajo turizem predvsem kot 
sociološko kategorijo, študenti pa pridobijo kritično perspektivno ter kompetence za soočenje z izzivi 
na upravljavski ravni turističnega sektorja. Tudi študenti magistrskega študijskega programa imajo 
delež izobraževanja opredeljen kot praktično usposabljanje, ki se izvaja v obliki študij primerov in 
dobrih praks na terenu. Poleg treh programov v slovenskem jeziku dva izmed njih, visokošolskega 
strokovnega in magistrskega, vzporedno izvajamo v angleškem jeziku. Namenjena sta predvsem 
študentom iz držav izven EU in se izvajata kot izredni študij. Oba predstavljata razvoj Fakultete za 
turizem v smeri internacionalizacije, kar je eden ključnih strateških ciljev tako Univerze v Mariboru kot 

tudi nacionalne visokošolske politike. V preteklih letih smo na fakulteti intenzivno zbirali mnenja 

študentov, pedagogov in Strateškega sveta glede aktualnosti programov in privlačnost vsebin. 
Pomembno vlogo pri evalvaciji programov je imela tudi izvedba CRP projekta, ki je bil usmerjen v 

raziskovanje kompetenc, ki jih bodo potrebovali bodoči zaposleni v turizmu. Raziskovanje je pokazalo 
na razkorak med zaznanimi potrebami, pričakovanji študentov in obstoječo ponudbo tako same 
Fakultete za turizem kot tudi drugih terciarnih izobraževalnih programov na področju turizma 
predvsem na področju digitalne pismenosti, sposobnosti komuniciranja gostoljubja in diferenciacije 
študijskih programov. Po temeljitih spremembah programov na 1. in 2. stopnji fakulteta redno spremlja 

stališča različnih deležnikov glede študijskih programov in sproti vlaga manjše spremembe študijskih 
programov. 

Fakulteta za turizem je 30. 9. 2021 pridobila akreditacijo doktorskega študijskega programa Sodobne 
turistične študije na področju turizma, ki bo zapolnil manko v celotni izobrazbeni vertikali na področju 
turizma kot tudi na Univerzi v Mariboru. Doktorski študijski program omogoča široko interdisciplinarno 
znanstvenoraziskovalno delo na področju turizma z možnimi specializacijami na področju trajnostnega 
razvoja turizma, turističnih produktov, sociologije in kulture turizma in turistične politike. 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/organiziranost/#organi-fakultete
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1.4.2 Usklajenost vpisa študentov s potrebami okolja 

Turistična panoga je pred pandemijo COVID-19 veljala eno najhitreje rastočih panog v svetu in Sloveniji. 

Slovenska turistična organizacija (2020) poroča, da je bilo leto 2019 šesto zaporedno rekordno leto za 
slovenski turizem. Zabeležili smo več kot 15 in pol milijonov prenočitev, kar je 0,5 % več kot leta 2018, 
ter več kot šest milijonov prihodov, kar predstavlja 5 % rast glede na prejšnje leto. Večletna zaporedna 
rast se odraža tudi v gospodarskih kazalnikih, saj je turizem v letu 2019 k slovenskemu bruto domačem 
proizvodu skupno prispeval 12,3 % in zaposloval 58.730 oz. 6,5 % delovno aktivnih prebivalcev. 

Napovedi UNWTO za nadaljnjo rast turizma kot gospodarske panoge so nadvse perspektivne. World 

Travel & Tourism Council (WTTC) je leta 2018 sestavil napovedi za razvoj turizma kot gospodarske 

panoge v posameznih državah. V svojih napovedih Sloveniji napoveduje, da bo turizem do leta 2028 

predstavljal kar 14,5 % bruto družbenega proizvoda, prav tako naj bi se v Sloveniji povišal celoten 
prispevek delovnih mest v turizmu (vključujoč indirektna delovna mesta) na 15,4 % vseh zaposlitev. 
Leto 2021 je pokazalo izjemno možnost hitrega okrevanja turizma, v kolikor bodo epidemiološke in 
druge razmere to omogočale, kar predstavlja tudi dobre obete za nadaljnje zaposlovanje v turizmu. 

Fakulteta za turizem redno spremlja potrebe po kadrih na trgu preko različnih virov. Enega od njih 
predstavljajo statistični podatki, ki jih obdelujejo pristojni zavodi in agencije. Po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje in poklicnega barometra se poklici, ki jih s svojo izobrazbo lahko opravljajo tudi študenti 
Fakultete za turizem, nahajajo tako med tistimi, za katere se predvideva primanjkljaj (npr. hotelski 

receptor), kot tudi tistimi, za katere sta ponudba in povpraševanje na trgu uravnoteženi (npr. referenti 
v turističnih in potovalnih agencijah). Omenjena poklica po naših podatkih spadata med najpogostejše 
zaposlitve naših študentov, posebej hotelski receptorji. Med poklici, pri katerih se napoveduje 
primanjkljaj in ravnovesje zaposlitev, so še drugi poklici, ki jih lahko opravljajo diplomanti 1. in 2. 
stopnje Fakultete za turizem: strokovnjaki za oglaševanje, prodajo in trženje ter strokovnjaki za 
oblikovanje, izvajanje politik in programov; nobeden od poklicev se ne nahaja med presežki. Zaradi 
pandemije je turistični sektor v letu 2020 utrpel velikanske izgube, ki se kažejo tudi v velikem številu 
izgube delovnih mest. Po zadnjih ocenah UNWTO je pandemija ogrozila med 100 in 120 milijoni 

delovnih mest v turizmu. Kljub temu se po drugi strani ob uspešnem premagovanju epidemije 
napoveduje okrevanje turističnega sektorja v velikih korakih. FT UM se na ta izziv pripravlja s 

prenovljenimi študijskimi programi, ki so v veljavi od 1. oktobra 2020 in so bili tudi s strani 
strokovnjakov v okviru notranje evalvacije decembra 2020 ocenjeni kot izjemno aktualni. 

Pomemben vir informacij o potrebah po zaposlitvah predstavljajo naši redni stiki z zaposlovalci, ki jih 
imamo v okviru Strateškega sveta FT UM, preko partnerjev pri praktičnem usposabljanju in projektnem 
sodelovanju. Po zbranih informacijah se naši študenti uspešno zaposlujejo pri različnih delodajalcih, ne 
le neposredno na področju turizma. Na podlagi tako zbranih podatkov in informacij ugotavljamo, da se 
študenti z dinamiko zaključevanja študija uspešno vključujejo na trg dela. Po zadnji analizi potreb po 

diplomantih turizma, ki smo jo s podjetji in panožnimi organizacijami opravili v letu 2021, ugotavljamo, 
da trenutna situacija v turistični panogi kaže potrebe po novih znanjih, veščinah in kompetencah. 
Kadrovska kriza je namreč dodobra zaznamovala okrevanje in preporod turizma. Zato so turistično 
gospodarstvo in združenja izpostavili sedanjo in prihajajočo potrebo po zaposlovanju strokovnjakov 
(okrog 40 diplomantov 1. stopnje in okrog 10 diplomantov 2. stopnje letno), ki se bodo spopadli s 

trenutnimi in prihajajočimi izzivi in tako prispevali k okrevanju turizma. Tukaj gre predvsem za 

kadrovske potrebe na področjih prodaje in marketinga, recepcije, animacije, oddelkov F&B, razvoj 
destinacij idr. 
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Grafikon 1.4.2 kaže podatke o zaključevanju študija na FT UM v zadnjih petih letih. Iz grafikona je 

razvidno, da se trend v letu 2020 znova obrača navzgor, kar je vsaj delno zagotovo tudi posledica 
angažmaja fakultete pri spodbujanju študentov pri zaključevanju študija. 

Grafikon 1.4.2: Trend števila diplomantov v zadnjih 5. letih 

 

1.4.3 Spremljanje prehodnosti študentov 

Na podlagi podatkov ugotavljamo, da se v večini primerov prehodnost med posameznimi letniki 
spreminja glede na generacijo vpisanih študentov. Pričakovano je, da je stopnja prehodnosti najnižja 
iz 1. v. 2. letnik, saj to obdobje predstavlja test za tiste študente, ki se zmorejo prilagoditi drugačnemu 
načinu učenja in zahtevnosti snovi, kot so jo poznali do vpisa na fakulteto. V preteklih letih se je 
prehodnost iz 1. v 2. letnik 1. stopnje počasi zviševala, v letu 2018/2019 pa smo zaznali padec, ki pa ga 
lahko pripišemo predvsem dvema dejavnikoma. Prvi je, da je bil v tem letu očitno delež vpisa takšnih 
kandidatov, ki niso imeli resnega namena študirati na programu, bistveno večji kot pretekla leta, kar 
se kaže tudi v zmanjšani prisotnosti v predavalnicah že ob samem začetku študijskega leta. Drug razlog 
gre pripisati dejstvu, da se je v študijskem letu 2018/2019 v prve letnike vpisalo zelo veliko študentov 
tujcev, tako iz EU držav (predvsem Hrvaška) kot ostalih (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija) 
evropskih držav, ki imajo težave z razumevanjem jezika in s tem tudi slabše študijske rezultate. V 
študijskem letu 2019/2020 smo v ta namen na FT UM prvič imenovali posebne tutorje za tuje študente, 
ki imajo nalogo spremljati tuje študente in jim pomagati pri izzivih študija. V študijskem letu 2020/2021 

je prehodnost najbolj padla (za 50 %) iz 1. v 2. letnik UN študijskega programa, kjer je prevladoval vpis 
tujih študentov (največ Srbija, Makedonija ipd.). Pomemben dejavnik tega padca je izguba stika s 

slovenskim jezikom in drugimi študenti, saj se je po komaj 2 tednih študija v živo celoten proces preselil 
na daljavo za praktično celo nadaljnje študijsko leto. Na naša povpraševanja so se študenti odzvali z 
odgovori, da težko sledijo študiju v drugem jeziku iz domačega okolja, manjkala pa jim je tudi 
pomembna socialna opora in stik z drugimi študenti.  Najboljša prehodnost nad 95 % se ohranja tudi v 
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letu 2020/21 na VS študijskem programu iz 2. v 3. letnik. Na izrednem študiju visokošolskega 
študijskega programa Contemporary tourism practices opazimo v povprečju nižje, vendar stabilne 
stopnje prehodnosti kot na rednem študiju. Prehodnost iz 1. v 2. letnik je močno odvisna od hitrosti 

postopkov za pridobivanje začasnega dovoljenja za bivanje v Sloveniji, od česar je odvisen prihod tujih 

študentov v Slovenijo in njihovo polno uspešno sledenje študijskemu procesu. Študenti so tako pogosto 
primorani ponavljati letnik ali pa zaprosijo Komisijo za študijske zadeve FT za presojo podaljšanja 
statusa v letniku, saj v večini primerov sami nimajo niti vpliva na možnost sodelovanja v študijskem 
procesu. Kljub večletnim prizadevanjem in aktivnem vključevanju v postopke študenti običajno ne 
pridejo v Slovenijo pred začetkom drugega semestra, največkrat pa šele na koncu ali po končanem 
učnem procesu. Fakulteta za turizem v takšnih primerih sicer omogoča študij na daljavo, vendar je 
zaradi slabih infrastrukturnih pogojev tudi to v večini primerov študentom nedostopno. 

Na magistrskem študijskem programu je prehodnost v študijskem letu 2020/2021 narasla za 18 %. 

Porast stopnje prehodnosti pripisujemo izjemno motivirani in delovni generaciji študentov, ki se je zelo 
dobro znašla tudi v pogojih študija na daljavo. Enak trend je moč opaziti tudi pri izredni izvedbi 
magistrskega študija, kar morda nakazuje na večjo konsolidacijo vpisa na študijski program in vpis bolj 
motiviranih študentov. 

Tabela 1.4.3.1.: Prehodnost študentov (redni) 

STOPNJA Kazalnik 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. stopnja UN Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto 73,91 76,19 22,22 

1. stopnja UN Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik za fakulteto 100,00 100,00 93,75 

2. stopnja Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto 56,52 62,50 80,00 

1. stopnja VS Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto 69,70 62,86 52,17 

1. stopnja VS Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik za fakulteto 96,43 95,83 95,65 
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Tabela 1.4.3.2.: Prehodnost študentov (izredni) 

STOPNJA Kazalnik 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

2. stopnja Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto 16,67 0,00 33,33 

1. stopnja VS Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto 45,45 53,85 47,62 

1. stopnja VS Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik za fakulteto   80,00 62,50 
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1.4.4 Spremljanje ustreznosti pridobljenih kompetenc oz. učnih izidov 

Na Fakulteti za turizem izvajamo študij na 1. in 2. stopnji, program 3. stopnje Sodobne turistične 
študije, ki je v letu 2020/21 dobil potrjeno akreditacijo, pa bo fakulteta začela izvajati s 1. 10. 2022. Na 
1. stopnji študenti pridobijo predvsem temeljna disciplinska ter strokovna znanja. Na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu je več pozornosti posvečene dobremu poznavanju prakse in 
slovenskega turizma, medtem ko je na univerzitetnem programu turizma več teoretičnih podlag na 
širšem družboslovnem področju (psihologija, sociologija, komunikologija) in več analitičnih znanj. Na 
magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti obeh smeri, ki s seboj prinesejo različna 
predznanja. Študenti, ki so zaključili visokošolske strokovne študije, morajo na 2. stopnji nadoknaditi 

predvsem širša družboslovna teoretična znanja in metodološke prijeme, vsi skupaj pa na višji ravni 
razvijejo znanja, spretnosti in kompetence na področju upravljanja s človeškimi viri in projektnega 
vodenja, poglobljenega razumevanja turizma kot družbenega pojava in upravljanja z različnimi 
turističnimi organizacijami na različnih nivojih in v različnih sektorjih. Skozi predmetnike je vidna 
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vertikalna nadgradnja zahtevnosti posameznih področij in širjenje predmetnih področij glede na 

predhodno pridobljena znanja.  

Ustreznost pridobljenih kompetenc in učnih izidov preverjamo predvsem skozi komunikacijo z našimi 
partnerji v praksi. Fakulteta ima ustanovljen Strateški svet, ki daje priporočila glede potrebnih znanj in 
veščin, ki jih zaznava turistično gospodarstvo in tudi organizacije v javnem sektorju. Zadnje srečanje 
Strateškega sveta je potekalo 29. 9. 2021, na katerem so prisotni razpravljali o znanjih, veščinah in 
kompetencah, ki jih bodo zahtevali odzivi na aktualne dogodke v turizmu.  

Z gospodarstvom intenzivno sodelujemo pri praktičnem usposabljanju, preko katerega redno 
komuniciramo z delodajalci. Mentorji praktičnega usposabljanja lahko izrazijo tudi svoje mnenje glede 
manjkajočih znanj in spretnosti. V študijskem letu 2019/2020 se je izvedla anketa med mentorji 

praktičnega usposabljanja, kjer smo pridobili njihovo mnenje o pripravljenosti in usposobljenosti 
študentov različnih študijskih programov FT UM. Anketa je pokazala, da so študenti praktično 
usposabljanje v organizacijah opravljali zelo korektno. Pri vprašanju o znanjih, ki bi jih študenti še lahko 
pridobil v okviru izobraževalnega procesa na fakulteti, so mentorji izpostavili znanje tujih jezikov, 
veščine poslovnega komuniciranja, delo z računalnikom in večjo kreativnost. Navedene predloge smo 

vključili v pripravo posodobljenih vsebin študijskih programov 1. stopnje. Anketa med mentorji je 
postala redno orodje spremljanja kompetenc študentov programov 1. stopnje, ki ga vsakoletno še 
razvijamo. 

Pridobljene kompetence, predvsem generične, spremljamo tudi preko Ankete o zadovoljstvu s 
študijem. Čeprav rezultati po posameznih programih zaradi majhnega števila odgovorov niso zanesljivi, 
nam omogočajo pogled v samooceno pridobljenih kompetenc s strani diplomantov. Rezultati so 

predstavljeni v okviru analize ankete. 

V letih 2018 do 2020 je na FT potekal CRP projekt na temo kompetenc bodočih zaposlenih v turizmu. 
Ena izmed faz projekta je bila raziskovanje potreb gospodarstva in preverjanje njihove ocene o 

usposobljenosti slovenskih študentov in srednješolcev za aktualne in sodobne izzive turističnega 
sektorja. Ugotovili smo, da delodajalci kot največji primanjkljaj izpostavljajo predvsem profesionalne 
vrednote, strast do dela in predanost delu ter druge komponente emocionalnega dela. Po podrobni 

analizi študijskih programov FT smo ugotovili, da je učnih izidov, ki napovedujejo takšne kompetence 
diplomantov, relativno malo. Ugotovili smo tudi, da ima večina nosilcev predmetov skromno znanje o 
tem, kako oblikovati učne izide, zato smo v sklopu priprav sprememb študijskih programov pozvali vse 
izvajalce k bolj pozornemu načrtovanju učnih izidov, pozvali nosilce predmetov k udeležbi na 
delavnicah v okviru INOVUP projekta in tudi sami organizirali 2 delavnici na to temo. Prenovljeni 

študijski programi so stopili v veljavo s 1. 10. 2020, poleg prenovljenih učnih načrtov pa smo v 
programih prenovili tudi nabor kompetenc diplomantov. 

1.4.5 Spremljanje zaposljivosti diplomantov in vzdrževanje dialoga z diplomanti 

Spremljanje zaposljivosti in potrebe po določenih kompetencah, ki jih v gospodarstvu prepoznavajo 
kot potrebne za opravljanje dela v turizmu, je ključnega pomena za naše študente, ki bodo po 
zaključenem študiju zaposleni v tem sektorju. 

Izvajanje ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM poteka v skladu z Navodilom o 

izvajanju anket o zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM (N7/2013-

41 AG). Sodelovanje diplomantov v anketi je slabo. Eden od razlogov je tudi neuporaba študentskega 
elektronskega naslova po zaključku študija, kamor diplomanti prejmejo to anketo. Cilj fakultete je 
vzpostaviti redne stike z diplomanti. Anketo predstavnika Alumni kluba FT UM pošiljata diplomantom 
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FT UM vsako leto v mesecu januarju, kjer so zajeti vsi diplomanti včlanjeni v Alumni klub FT UM. 

Povezava do ankete se pošilja na študentske elektronske naslove in osebne elektronske naslove 
študentov, ki so dali soglasje, da lahko z njimi stopimo v stik tudi preko teh elektronskih naslovov. 
Statistična obdelava ankete še ni bila narejena, saj je vzorec majhen. Trenutni rezultati pa kažejo, da 
večina diplomantov, ki so sodelovali v anketi, že nadaljuje študij kot redni študent. Pri tem jih večina 
opravlja delo preko študentskega servisa ali so zaposleni za nedoločen čas. Rezultati kažejo, da je 
večina diplomantov pridobila priložnost za delo brez aktivnega iskanja dela takoj po zaključku študija. 
Večini se za opravljanje dela na prvem delovnem mestu ni bilo potrebno dodatno usposabljati. Večina 
anketiranih diplomantov je trenutno zaposlenih v javnem sektorju na področju turizma in gostinstva v 
Sloveniji. Anketiranci menijo, da je bil študijski program v največji meri dobra osnova za njihov osebni 
razvoj in nadaljnjo kariero. Iz rezultatov je razvidno, da so diplomanti skozi študij pridobili višjo raven 
večine kompetenc, kot je pričakovana raven kompetenc pri njihovem delu. Prav tako jih je večina 
mnenja, da bi izbrali enak študijski program, v kolikor bi ponovno izbirali. 

V okviru Alumni kluba FT UM imamo po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije Covid-19 v načrtu 
organizirati redna srečanja, ki bi omogočila povezovanje diplomantov in ohranjanja stikov FT UM z 
diplomanti. V preteklem letu smo diplomante FT UM vabili kot goste pri pedagoškem procesu, prav 
tako jih je nekaj sodelovalo pri informativnih dnevih. Bodočim diplomantom ter bodočim študentom 
je bilo tako predstavljeno, kje vse se lahko zaposlijo v sektorju turizma ter kakšno delo opravljajo naši 
diplomanti s pridobljeno izobrazbo. K izboljšanju stanje informacij o zaposljivosti naših diplomantov bo 
pripomogla tudi uveljavitev interne ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov ter spodbujanje 

izpolnitve ankete UM ter interne ankete ob podelitvi diplom oziroma na drugih fizičnih srečanjih. 

Kljub dostopnosti podatkov, ki se o zaposlenosti in zaposljivosti zbirajo v okviru evidenc eVŠ, na FT UM 
nimamo točnih podatkov o tem, kako so se diplomanti po zaključenem študiju znašli na trgu dela. 
Evidence eVŠ sicer zajemajo podatke o diplomantih do vključno leta 2018, vendar pa so podatki zaradi 

majhnega števila diplomantov na letni ravni praktično nedostopni, saj eVŠ podatkov za kategorije, 
kadar se v njih nahaja manj kot 5 enot, obravnava kot zaupne. Iz izpisov lahko sklepamo, da se 

diplomanti zaposlujejo v zelo različnih sektorjih, poleg turizma tudi v izobraževanju, kulturi, javni upravi 
in trgovini, pa tudi v tehničnih dejavnostih in logistiki. 

Na podlagi dogovorov v preteklem letu si v sedanjem in prihodnjem letu želimo gostiti še več članov 
Alumni kluba FT UM, ki sodelujejo pri različnih projektih ter jih, glede na področje, povabiti tudi kot 
somentorje iz gospodarstva študentom pri pisanju zaključnih del. Tako bi krepili stike z našimi 
diplomanti ter spodbujali sodelovanje študentov z gospodarstvom. 

1.4.6 Dopolnilna izobraževanja in poletne šole 

FT UM za potrebe trga in partnerjev iz okolja pripravlja izobraževanja v okviru manjših projektov z 
gospodarstvom, kot so npr. kulinarične delavnice za razvoj gastronomskega turizma in priprave 
strategij za posamezne destinacije. Sodelavci FT so člani posameznih delovnih teles in ocenjevalnih 
komisij, ki sodelujejo pri različnih oblikah izobraževanja ali natečajih za turistična podjetja. Fakulteta 
za turizem v tem študijskem letu ni organizirala nobene poletne šole niti nima razvitih oblik 
vseživljenjskega učenja. V študijskem letu 2019/2020 smo izvajalce na FT UM pozvali k pripravi učnih 
načrtov za kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost in v študijskem letu 2020/2021 akreditirali dve 
učni enoti KOOD. 
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1.4.7 Obveščanje javnosti o študijskih programih, dopolnilnih izobraževanjih in poletnih šolah 

FT UM skrbi za to, da so o njenem delovanju obveščeni vsi njeni deležniki (bodoči študenti, študenti, 
diplomanti, zaposleni, sodelavci, raziskovalne in druge zainteresirane javnosti ter (lokalno) okolje. Za 

promocijo fakultete, obveščanje javnosti in organizacijo dogodkov je zadolžena promocijska skupina, 

ki se redno srečuje, oz. njena vodja. 

Za komuniciranje z zunanjimi javnostmi FT UM uporablja spletno stran, na kateri so redno in ažurno 
objavljene novice, obvestila, informacije o študijskem procesu, študijskih in obštudijskih dejavnostih, 
znanstveno-raziskovalnih dejavnostih, dogodkih, gostovanjih, itd. Prav tako z deležniki redno 
komuniciramo preko družbenih omrežij Facebook in Instagram ter tudi Youtube in LinkedIN. Splošno 
javnost obveščamo tudi preko množičnih medijev, ki jim pošiljamo sporočila za javnost o novostih, 
dogodkih, delovanju fakultete in njenih študentih in zaposlenih. Prav tako medije vabimo na 
pomembnejše dogodke fakultete. 

Za komuniciranje z internimi javnostmi, poleg zgoraj navedenih, fakulteta uporablja tudi e-poštne 
sezname, intranet ter različna Microsoft Office orodja (npr. Teams, Share Point, Forms). V prihodnosti 
načrtujemo tudi e-novičnik. 

Osrednje promocijske dejavnosti fakultete so usmerjene v pridobivanje študentov. V obdobju pred 
informativnimi dnevi in prijavnimi roki se poslužujemo tudi oglaševanja v množičnih medijih (radio, 
tisk, spletni portali), predvsem pa se v zadnjih letih usmerjamo v digitalne medije preko oglaševanja na 

družbenih omrežjih in Google oglaševanja, saj na ta način usmerjeno dosegamo želeno ciljno publiko. 

V študijskem letu 2020/21 obiski po srednjih šolah in kariernih sejmih v živo zaradi epidemioloških 
omejitev, žal, še vedno niso bili mogoči. Zato smo nadaljevali z uspešno serijo spletnih predstavitev 
(dodiplomskih programov) za dijake, ki so kontinuirano potekali od novembra 2020 do vključno 
februarja 2021, s spletnimi informativnimi dnevi, z udeležbo na spletnih kariernih sejmih in s spletnimi 
predstavitvami za bodoče tuje študente. Ocenjujemo, da velja tovrstne spletne predstavitve v določeni 
meri ohraniti, vendar bomo še naprej stremeli k predstavitvam v živo.  

V študijskem letu 2020/21 smo sledili zastavljenim promocijskim ciljem. Uresničili smo zelo pomemben 

zastavljen cilj – prenovo spletne strani. Nova spletna stran, ki je bila prenovljena strukturno, vsebinsko 

in oblikovno, zdaj ponuja prijaznejšo uporabniško izkušnjo, saj je še bolj informativna, pregledna, 
sodobna in tako še v večji meri kot prej skrbi za obveščanje vseh deležnikov, še posebej obveščanje 
študentov, ki študirajo na izrednih programih v angleškem jeziku. Prav tako smo uspešno zasledovali 
zastavljen cilj večje digitalizacije in selitev dela aktivnosti na splet v smislu še boljše prilagoditve izvedbe 

študijskega procesa v spletnem okolju, ažurnega obveščanja vseh deležnikov in spletne promocije. Prav 
tako smo še naprej uspešno zasledovali cilj internacionalizacije in pridobivanja tujih študentov tako na 
rednem kot izrednem študiju.  

1.4.8 Programi, deli programov ali predmeti, ki se izvajajo v tujem jeziku 

Na Fakulteti za turizem izvajamo dva vzporedna programa v celoti v angleškem jeziku, to sta 
visokošolski študijski program Contemporary tourism practices in magistrski študijski program Tourism 

destinations and experiences. Gre za ponovljeno izvedbo rednih programov, izvedenih v slovenščini, v 
angleškem jeziku kot izredna programa za izredne študente, ki se nanj vpisujejo predvsem z območja 
Azije in Rusije.  

Na rednih študijskih programih izvajamo več predmetov vsaj delno v angleščini, kadar so nanje vpisani 

tuji, t.j. Erasmus študenti. Tujim študentom je na voljo 29 različnih učnih enot na 1. in 2. stopnji, med 
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katerimi lahko izbirajo, seznam pa je dostopen na spletni povezavi. V primeru, da je na predmet vpisan 

Erasmus študent, izvajalci izvedejo najmanj 10 ur predavanj v angleškem jeziku, ostale obveznosti pa 
Erasmus študenti opravijo v obliki konzultacij in individualno določenega dela.  

Pri študijskem procesu sodeluje tudi več tujih predavateljev, ki prihajajo na FT UM v okviru izmenjav 
za pedagoge in se vključujejo v redni študijski proces. V študijskem letu 2020/21 smo na fakulteti, zaradi 

zadev, vezanih na epidemijo covid-19, gostili gostujoče predavatelje le na daljavo. 

1.4.9 Praktično izobraževanje študentov 

Na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu je praktično usposabljanje organizirano na 
način, da študent najprej skozi seminar pridobi osnovne informacije in usmeritve povezane s 

praktičnim usposabljanjem. Nato si študent pred začetkom praktičnega usposabljanja poišče 
organizacijo (podjetje, institucijo ali ustanovo), v kateri želi (skladno z željo in interesom) opravljati 

praktično usposabljanje. V kolikor si študent sam organizacije ne uspe najti, se lahko obrne tudi na 
katero od organizacij, s katerimi ima fakulteta sklenjen sporazum. Študenti lahko s pomočjo tujih 
partnerjev praktično usposabljanje opravljajo tudi v tujini, za katero lahko koristijo tudi možnosti v 
okviru programa Erasmus+. Praktično usposabljanje se lahko izvaja samo pri subjektih iz turistične 
dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno stopnji izobrazbe študenta.  

Praktično usposabljanje na magistrskem študijskem programu je izvedeno v obliki seminarja, na 
katerem študenti s pomočjo mentorja in nosilca opredelijo destinacijo, na kateri bodo izvedli strokovno 
ekskurzijo. V nadaljevanju študenti poiščejo več organizacij, s katerimi sodelujejo pri izvedbi ekskurzije. 

Celotno delo priprave ekskurzije tako na vsebinski kot tehnični ravni je v domeni študentov. Ob pomoči 
pedagoškega mentorja in več mentorjev iz organizacij pripravijo in izvedejo celotno ekskurzijo. Izvedba 
vključuje tudi vsa opravila, s katerimi se srečujejo delavci v turizmu (prijava na let, prijava v hotel, 
usmerjanje poti, vodenje vsebine poti). 

Število obveznih ur, ki jih študenti opravljajo v delovnih okoljih, se razlikuje glede na študijski program 
in leto študija. Tako študenti v drugem letniku visokošolskega študijskega programa opravljajo 160 ur 
praktičnega usposabljanja, v tretjem letniku visokošolskega programa, kakor tudi v tretjem letniku 
univerzitetnega programa, pa študenti v delovnem okolju opravljajo 400 ur praktičnega usposabljanja. 

Na magistrskem študijskem programu študenti v okviru že omenjenega projekta opravijo 140 ur. Po 
posameznih smereh so za praktično usposabljanje odgovorni mentorji. Za PU 1 in PU 2 na VS in UN 
programu je bil v študijskem letu 2020/21 mentor doc. dr. Boris Prevolšek, za MAG program pa izr. 
prof. dr. Mitja Gorenak. 

Pred začetkom izvajanja praktičnega usposabljanja se med fakulteto, študentom in ponudnikom prakse 
podpiše tripartitna pogodba, ki ureja medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank 

pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Hkrati je s pogodbo o praktičnem usposabljanju obvezna tudi 
priloga Program dela praktičnega usposabljanja, v katerem organizacija skupaj s študentom opredeli 
dela in naloge, ki jih bo študent v času praktičnega usposabljanja opravljal. 

Fakulteta vsako leto k sodelovanju pri praktičnem usposabljanju študentov pozove gospodarske 
subjekte s področja turizma. Glede na odziv se ta seznam vsako leto dopolnjuje. Izpostaviti velja stalne 
partnerje, s katerimi fakulteta sodeluje že vrsto let. Ti so: Terme Čatež, Terme Paradiso, Sava Turizem, 
Istrabenz Turizem, Kempinski Palace Portorož, turistična agencija Palma, turistična agencija Oskar, 
Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Regionalna razvojna 

agencija Posavje, Regionalna razvojna agencija Podravje, Zavod za turizem Maribor, Center za 

podjetništvo in turizem Krško idr. 

https://www.ft.um.si/en/international/incoming/Strani/default.aspx
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Letno organiziramo tudi posvet turističnih deležnikov na širšem posavskem območju, s katerimi skupaj 
ugotovimo potrebe in želje turističnega sektorja. Prav tako jih vabimo na srečanja s študenti, kjer se 

jim podjetja predstavijo in jim ponudijo različne možnosti sodelovanja. Nato zainteresirana podjetja 
skupaj s koordinatorjem PU pripravijo nabor del in delovnih mest, ki bi jih študenti pri njih lahko 
opravljali. Mentorjev v organizacijah FT posebej ne izobražuje, se pa morajo izrecno držati zapisanega 
in potrjenega plana dela pri usposabljanju študentov. Kot pogoj za mentorja je zahtevana vsaj 
visokošolska izobrazba oziroma 5 let relevantnih delovnih izkušenj na področju turizma. 

Zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja fakulteta presoja z izvedbo ankete med študenti 
in med mentorji v organizacijah. Tako se ob zaključku praktičnega usposabljanja med študenti izvede 

anketa, v kateri le-ti podajo povratne informacije o zadovoljstvu v zvezi z opravljenim praktičnim 
usposabljanjem. V anketi lahko podajo tudi komentarje in predloge sprememb. Pozitivni odzivi 

študentov z opravljenim PU se skozi opravljeno anketo kažejo predvsem s pridobljenimi novimi znanji, 
izkušnjami, kompetencami, komunikacijskimi veščinami, veščinami dela v timu idr. Prav tako so 
študenti izrazili nekaj predlogov in pobud za izboljšanje PU. Med njimi so: več znanj različnih jezikov, 
več programskih (rezervacijskih) jezikov/orodij in dodatna računalniška znanja, več znanj s področja 
retorike, strokovni pristopi k različnim situacijam v delovnih okoljih.  

V študijskem letu 2019/2020 smo prvič opravili anketo tudi z mentorji v delovnih organizacijah. 

Primarno smo namreč želeli pridobiti informacije o zadovoljstvu mentorjev tako s postopkom in 
jasnostjo priprave dokumentacije o praktičnem usposabljanju, kakor tudi o zadovoljstvu z opravljenim 
delom in dodeljenimi nalogami naših študentov. Generalno so mentorji izrazili zadovoljstvo s 

postopkom in pripravo dokumentacije o praktičnem usposabljanju, izpostavili pa so željo po skupnem 
sestanku pred začetkom praktičnega usposabljanja. Vsi mentorji so bili mnenja, da so študenti 
praktično usposabljanje v njihovi organizaciji opravil zelo korektno. Pri vprašanju o znanjih, ki bi jih 
študenti še lahko pridobil v okviru izobraževalnega procesa na fakulteti, so mentorji izpostavili znanje 
tujih jezikov, veščine poslovnega komuniciranja, delo z računalnikom in večjo kreativnost. Svoje 
predloge, komentarje in pojasnila lahko mentorji v organizacijah podajo tudi v Potrdilu o izvedbi 

praktičnega usposabljanja v organizaciji, v katerem opredelijo dosežena znanja, kompetence in 
pričakovanja z opravljenim praktičnim usposabljanjem študentov. 

Podana menja in predloge iz obeh anket smo upoštevali pri pripravi učnih programov in posameznih 
učnih enot v obstoječe in nove učne enote vključili izpostavljena znanja, veščine in vrednote. 
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1.5 Znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost 

[V poglavju 1.5 se zajema podatke zadnjega zaključenega koledarskega leta] 

1.5.1 Uspešnost znanstvenoraziskovalnega dela 

 

Uspešnost znanstveno-raziskovalnega dela fakultete v zadnjih letih presojamo predvsem po treh 

kriterijih: (a) objavah raziskovalcev, (b) številu prijav na raziskovalne in razvojne projekte ter (c) številu 
pridobljenih raziskovalnih projektov. 

Objave raziskovalcev 

V letu 2021 je raziskovalna skupina ponovno beležila porast števila znanstvenih del po rahlem padcu v 

letu 2020. Iz grafa 1.5.1.1 in grafa 1.5.1.2 je razvidna porast in do sedaj največje število znanstvenih del 
v letu 2019. Glede na pandemsko situacijo zadnjih dveh let to ocenjujemo kot zadovoljujoče in 
nadaljevanje trenda rasti kot v predpandemskem obdobju.  
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Graf 1.5.1.1: Število znanstvenih del (absolutno)  

 

 

 

Opazen je padec števila znanstvenih del normirano v zadnjih dveh letih. Slednje pripisujemo predvsem 
povečanju števila zaposlenih, kjer je šlo v prvi vrsti za zaposlovanje asistentov ali predavateljev brez 
doktorata.  

Kot je razvidno iz tabele 1.5.1.1 in grafa 1.5.1.2a , je glede na kvaliteto znanstvenih del tudi v tem letu 

razviden konstanten in zadovoljujoč trend rasti in s tem raziskovalne uspešnosti, ki se je nadaljeval tudi 
v letu 2021. V letu 2021 tako ponovno pozitivno ocenjujemo rezultate večje ambicioznosti zastavljene 

v preteklih letih.  
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Graf 1.5.1.2: Število znanstvenih del (normirano)  
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Tabela 1.5.1.1: SICRIS število točk po letih, ARRS metoda točkovanja, družboslovje  

Leto  Upošt.tč.  A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-

index 

2012 94,41 0 0 0 0,26 0 0 0 

2013 251,74 44,05 44,05 44,05 0,77 17 6 2 

2014 522,41 155,45 221,53 221,53 1,76 66 7 5 

2015 615,24 149,54 224,32 224,32 2,03 313 64 8 

2016 1433,77 160 342,94 376,27 4,41 386 67 9 

2017 1387,07 185,93 482,66 569,33 4,53 478 81 9 

2018 962,9 107,79 300,4 340,4 3,07 516 142 10 

2019 1483,96 322,99 559,64 679,64 5,02 658 223 12 

2020 1768,44 84,89 972,7 1186,03 6,20 849 298 12 

2021 2224,27 351,41 988,5 1408,73 7,78 960 383 12 

Vir podatkov: Sicris 2012-2021 

 

Graf 1.5.1.2a SICRIS število točk po letih za FT, ARRS metoda točkovanja 

 

Raziskovalna skupina FT UM tako skozi leta ob dejstvu, da z novimi zaposlitvami povečuje tudi število 
svojih članov, beleži rast raziskovalnih točk. Omenjeno nakazuje napredek oz. zvišanje raziskovalne 
uspešnosti fakultete ter sledenje načrtovanemu cilju povečanja obsega in odmevnosti znanstvenega 
dela raziskovalne skupine. Slednje razvidno tudi iz konstante rasti števila čistih citatov tako absolutno 
(graf 1.5.1.3) kot normirano (graf 1.5.1.4).  
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Graf 1.5.1.3: Število citatov in čistih citatov (absolutno) 

 

 

Graf 1.5.1.4: Število citatov in čistih citatov (normirano) 

 

 

V namen internega preverjanja pozicioniranja Fakultete in pomena dosežkov smo izvedli primerjavo z 
raziskovalnim delovanjem drugih sorodnih skupin raziskovalcev: (a) Fakultete za turistične študije – 

Turistica UP, (b) raziskovalnim delom zaposlenih na področju turizma Ekonomske fakultete UL, (c) 

Inštitutom za turizem in poslovno logistiko na EPF UM.  

V letu 2021 FT UM ponovno zavzema prvo mesto po absolutnem številu točk raziskovalne uspešnosti. 
Pri tem ponovno dosega večje število točk kot UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, pri čemer 
je slednja precej večja po številu raziskovalcev. 
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Tabela 1.5.1.2: Skupno število točk v primerjavi s sorodnimi skupinami raziskovalcev 

  

FT UM 
Turistica 

UP  

EF UL  

(področje 
turizem)  

EPF UM  

Inštitut za 
turizem 

in 

poslovno 

logistiko 

2017 1387 1825 1167 88 

2018 963 2272 525 72 

2019 1484 1260 914 144 

2020 1768 1768 542 140 

2021 2224 1602 1623 82 

Vir podatkov: Sicris, 2017-2021 

Nadaljnja primerjava vzame v obzir povprečno število točk na raziskovalca in s tem tudi bolj veljavno 
primerljivost raziskovalnih uspehov. Ta podatek, podobno kot že v samoevalvaciji v preteklih letih, 
pokaže, da se tudi v letu 2021 FT UM uvršča na drugo mesto za EF UL, a ponovno pred Turistico UP. 

Prav tako po normiranih točkah v tem letu ponovno korenito presegamo EPF UM Inštitut za turizem in 
poslovno logistiko. Primerjava normiranih vrednosti z lansko vrednostjo pokaže zmanjšanje iz 
povprečnih 80 na 77 točk. Slednje gre v prvi vrsti pripisati povečanju števila raziskovalcev v tem letu (iz 
21 na 29), pri čemer je v skoraj vseh primerih šlo za delne zaposlitve predavateljev ali višjih 
predavateljev.  

Tabela 1.5.1.3: Povprečno število točk na raziskovalca v primerjavi s sorodnimi skupinami 
raziskovalcev 

  

EF UL  

(področje turizem)  FT UM Turistica UP  

EPF UM  

Inštitut za turizem in 

poslovno logistiko 

2017 195 99 61 29 

2018 88 64 54 24 

2019 152 74 30 48 

2020 90 80 42 47 

2021 180 77 41 27 

Vir podatkov: Sicris, 2017-2021 

Normiranje: Način A: glede na število visokošolskih učiteljev in sodelavcev (skupina D1) ter raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (skupina 

H), izraženo v številu oseb, pri čemer se vsak posameznik zajame kot 1 oseba (enota) ne glede na dejanski obseg zaposlitve posameznika pri 

raziskovalni organizaciji (RO)1 

Nadalje primerjava z uspešnostjo 9 identificiranih raziskovalcev na EPF UL, ki v povprečju dosegajo kar 
180 točk v letu 2021, kaže na še veliko polje potencialnega napredka FT UM. Tako veliko razliko lahko 
obrazložimo predvsem z dejstvom, da je med zaposlenimi na FT UM veliko število raziskovalcev brez 

doktorata (kar polovica). 
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Tabela 1.5.1.4: Povprečno število točk na raziskovalca glede na habilitacijo 
 

Upoš. tč. Normirano 

Izredni profesorji 1458,24 182,28 

Docenti 348,44 87,11 

Asistenti 231,35 33,05 

Višji predavatelji / asist. z doktoratom 176,24 35,248 

Predavatelji 10 0 

Pregled povprečnega števila točk na raziskovalca UM glede na habilitacijo kaže, da so v letu 2021 
izredni profesorji FT UM dosegli približno enako povprečje kot 9 primerjanih raziskovalcev EPF UL, ki 
so tudi večinoma na podobnih habilitacijskih pozicijah oz. so med njimi tudi redni profesorji.   

Med raziskovalci brez doktorata je približno polovica asistentov oz. raziskovalcev, ki ob rednem 
pedagoško-asistentskem oz. projektnem raziskovalnem delu na projektu opravljajo še svoj doktorat. Ti 

so torej v depriviligirani poziciji glede na status mladega raziskovalca pri ARRS: dvojno obremenjeni z 

opravljanjem doktorata in polno pedagoško/projektno obveznostjo, hkrati pa se od njih zahteva še 
izkazovanje začetne raziskovalne odličnosti čez raziskovalne objave.  

FT UM raziskovalcem na začetku karierne poti sistemsko pomaga na naslednje načine:  

• plačilo stroškov doktorskega študija (v letu 2021 je bila šolnina plačana 1 zaposlenemu),   
• organizacija rednih tedenskih srečanj in internega mentoriranja v okviru Raziskovalnega 

seminarja,  

• plačilo udeležbe na konferencah oz. stroškov objave (fiksen letni znesek pripada vsem 
zaposlenim raziskovalcem ne glede na raven habilitacije),  

• možnost izkoriščanja študijskega dopusta v namen opravljanja doktorskega študija,  
• vključevanje v projekte, ki jih izvajajo starejši raziskovalci (mentorstvo, izkušnje, možnost 

soavtorstva pri objavah, možnost financiranja objav javnega dostopa).  

V prihodnje predlagamo vodstvu premislek tudi o možnosti dodatne enkratne denarne pomoči v obliki 
vsaj delnega plačila stroškov objave odprtega dostopa v SSCI reviji. V letu 2021 je bila tovrstna pomoč 
omogočena trem raziskovalcem, vendar kot del projektnih sredstev – v prihodnje predlagamo 

sistematizacijo te pomoči z vključitvijo v pogodbo o financiranju študija. 

Vzpostavljanje sistematične pomoči predvsem mladim sodelavcem pri usmerjanju njihovega 
znanstveno-raziskovalnega dela je tudi v letu 2021 ocenjen kot pozitiven način grajenja raziskovalnega 
sodelovanja. V letu 2021 smo srečanja nadaljevali z rednimi tedenskimi srečanji, namenjenimi 

pogovoru o raziskovalnem delu in pomoči pri raziskovanju v obliki neformalnega izobraževalnega 
predmeta Raziskovalni seminar, ki ga je vodila izr. dr. Maja Turnšek.  

Nadalje, med raziskovalci brez doktorata je približno polovica takih, ki so zaposleni dopolnilno 
(navadno med 10 in 20 %) in so sicer zaposleni izven UM. Ti raziskovalci so izvoljeni v naziv 

predavateljev ali višjih predavateljev, kjer sodelujejo kot izvajalci v okviru visokošolskega programa. V 

teh primerih raziskovalna dejavnost ni osrednje merilo odličnosti, temveč je prenos znanj iz prakse v 
visokošolski prostor. Tako merila ARRS točkovanja niso primeren način merjenja njihove uspešnosti, 
temveč so to prej kazalniki vezani na pedagoško delo. Na mestu se nam torej ne zdi smiselno 
poudarjati, da se naj te zaposlene usmerja v raziskovalno delo (in s tem povečevanje ARRS točk v 
povprečju na zaposlenega), temveč je pomembneje opozoriti na nesmiselnost ocenjevanja njihovega 
dela s kriteriji ARRS točkovanja. V letu 2021 se je ekipi pridružilo kar 9 novih raziskovalcev, v veliki večini 
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pa je šlo za manjše deleže zaposlitve predvsem predavateljev iz gospodarstva brez doktorata. V teh 
primerih FT UM pridobiva na praktičnem in pedagoškem znanju, normirano pa to pomeni manjše 
število raziskovalnih točk. V prihodnje bi bilo smiselno premisliti o vzpostavitvi sistema 
samoevalviranja, ki bi upošteval tudi tovrstno pozicijo raziskovalcev. 

Po drugi strani pa je ob povečanju zaposlovanja pomembno posvečati pozornost tudi zaposlovanju 
raziskovalcev z višjimi nazivi. V preteklosti smo namreč priporočali večji delež zaposlenih raziskovalcev 
z nazivom izredni profesor ali višje in priporočili večje spodbujanje zaposlenih raziskovalcev h 

kariernemu napredovanju. Vendar pa na fakulteti še vedno nimamo redno zaposlenih sodelavcev z 
nazivi redni profesor, kar je treba spodbujati v prihodnje. Predvsem z uvidom dejstva, da v letu 2022 

začenjamo z doktorskim programom študija.  

Pomembna ovira pri tem se je izkazal trenutni sistem zaposlovanja tujcev. V letu 2021 smo poskusili 

zaposliti prof. Chrisa Cooperja v okviru projekta CRP Podnebne spremembe in trajnostni razvoj 

slovenskega turizma. Vendar pa zaposlitev zaradi ovir povezanih s pravili po izstopu Velike Britanije iz 

Evropske Unije ni več možna brez zapletov, povezanih z urejanjem prebivališča v Sloveniji.  

 

Graf 1.5.1.5: Uspešnost ZRD po metodologiji ARRS (absolutno) 
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Graf 1.5.1.6: Uspešnost ZRD po metodologiji ARRS (normirano) 

 

 

Tudi študijsko leto 2020/2021 je bilo žal zaznamovano s COVID-19 krizo, ki je izredno prizadela področje 
turizma in gostinstva. V raziskovalnem delu Fakultete za turizem UM se je pandemija reflektirala 

predvsem v preobremenjenosti raziskovalcev zaradi dodatnih pedagoških zahtev poučevanja od doma, 
večje zahtevnosti in pogostosti spletnih sestankov, COVID-19 bolezni med nekaterimi raziskovalci ter 

izredne težavnosti usklajevanja službe z družinskim življenjem, kar je zaradi starostne strukture 
raziskovalcev (večinoma starši majhnih otrok) bilo še posebej izpostavljeno.  

Med najuspešnejšimi raziskovalci po številu pridobljenih ARRS točk v tem letu vodita jezikoslovki: izr. 
prof. dr. Jasna Potočnik Topler in dr. Mojca Kompara Lukančič, sledita pa jima izr. prof. dr. Marko 

Koščak in doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.  

Med deli, objavljenimi v letu 2021, je treba še posebej izpostaviti:  

Najboljše delo v SSCI bazi – prestižni reviji Journal of sustainable tourism:  

KOŠČAK, Marko, KNEŽEVIĆ, Mladen, BINDER, Daniel, PELAEZ-VERDET, Antonio, IŞIK, Cem, MIĆIĆ, 
Vladimir, BORISAVLJEVIĆ, Katarina, ŠEGOTA, Tina. Exploring the neglected voices of children in 
sustainable tourism development : a comparative study in six european tourist destinations. Journal 

of sustainable tourism, ISSN 0966-9582, [in press] 2021, doi: 10.1080/09669582.2021.1898623. 

[COBISS.SI-ID 64408579], JCR, SNIP, WoS 

Najboljše delo v Scopus bazi  - reviji Organizacija:    

BREZNIK, Kristijan, LAW, Kris, GORENAK, Mitja. Hotel branding exposed : a content analysis of related 

organisational values. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. 

[Tiskana izd.], 2021, vol. 54, no. 3, str. 180-192, doi: 10.2478/orga-2021-0012. [COBISS.SI-ID 74118147], 

SNIP, WoS   

Med znanstvenimi monografijami objavljenimi v letu 2021 pa je treba še posebej pohvaliti:  

KOŠČAK, Marko, O'ROURKE, Tony. Post-pandemic sustainable tourism management : the new reality of 

managing ethical and responsible tourism, (Routledge focus on environment and sustainability). 
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https://doi.org/10.2478/orga-2021-0012
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/74118147?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1318-5454+and+PY=2020&r1=true&lang=sl
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000694050700001


Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem 2020/21  

 

 

29 

 

Abingdon; New York (NY): Routledge, 2021. XVII, 146 str. ISBN 978-0-367-71626-4. ISBN 978-0-367-

71631-8. ISBN 978-1-003-15310-8. [COBISS.SI-ID 70722051] 

LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (urednik). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne 
blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, 

Univerzitetna založba, 2021. X, 512 str., ilustr. ISBN 978-961-286-430-9.  

 

V 2021 se je 

ponovno povečala aktivnost izdajanja monografij pri 
Založbi Univerze v Mariboru, kjer smo lahko hvaležni za možnost, da stroške preloma in grafičnega 
urejanja monografij krije Založba. Kot je razvidno iz Grafa 1.5.1.6a, je bila FT UM z 12 monografijami 

na prvem mestu med članicami UM.  

Od tega:  

• strokovne uredniške zbirke nastale v sodelovanju s študenti FT UM: 6  
• strokovni priročniki pisanja: 3 

• znanstvene uredniške zbirke: 3  

  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70722051?lang=sl
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Graf 1.5.1.6a: Število izdaj Založbe UM po članicah UM 

 

V prihodnje priporočamo vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti monografij in novega 
poglobljenega pravilnika za to področje, kar je naloga fakultetne predstavnice Založbe UM izr. prof. 
Jasne Potočnik Topler.  

1.5.2 Nacionalni raziskovalni programi, projekti in mladi raziskovalci 

Število prijav na raziskovalne in razvojne projekte 

V letu 2021 se je na področju pridobivanja projektov nadaljeval padec glede na prejšnja leta. Če smo v 
letu 2019 oddali 30 prijav, v letu 2020 22 prijav, je ta številka v letu 2021 padla na zgolj 12, med katerimi 

sta bila dva projekta tržna. Pandemija je tudi v letu 2021 pomembno prizadela tudi možnosti 
prijavljanja na razpise, saj ne samo, da so raziskovalci bili v tem obdobju preobremenjeni, tudi možnosti 
prijavljanj na razpisna sredstva so bila v tem obdobju zmanjšana. V tem letu je največje število prijav 
na projekte oddala prodekanka za raziskovanje izr. prof. dr. Maja Turnšek.  

Tabela 1.5.2: Število prijav na raziskovalne in tržne razvojne projekte 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Maja Turnšek  5 10 8 4 5 

Mitja Gorenak 1 2 3 5 3 

Jasna Potočnik Topler 3 1 5 1 1 

Marjetka Rangus 1 3 6 3 2 

Marko Koščak 1 0 2 0 1 

Boštjan Brumen 0 6 4 3 0 

Tanja Lešnik Štuhec 2 0 1 1 0 

Andreja Trdina  0 1 1 2 1 

Mojca Nekrep 0 0 0 1 0 

Mojca Kompara Lukančič 0 0 0 2 1 

  8 13 22 18 14 
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Graf 1.5.2.1: vrednost pridobljenih projektov po letih 

 

 

Graf 1.5.2.2: Število pridobljenih projektov in projektov v teku 

 

V 2021 smo izvajali naslednje nacionalne projekte, pridobljene že v prejšnjih letih:  

NAZIV PROJEKTA: Turizem 4.0 - obogatene turistične izkušnje (Turizem 4.0) 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS 

VLOGA FT UM: Partner 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Boštjan Brumen 
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TRAJANJE: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021 

 

NAZIV PROJEKTA: Kulturni turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij (KULT-RUR) 

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, znanstvenoraziskovalno sodelovanje med R. Slovenijo in 

Črno goro 

VLOGA FT UM: Koordinator 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler 

TRAJANJE: 1.1. 2021 – 31. 12. 2022 

 

NAZIV PROJEKTA: Ena žlahtna štorija in podoba destinacije Goriška Brda II 
FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: ARRS, Znanstvena monografija 

VLOGA FT UM: Koordinator 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Maja Turnšek 

TRAJANJE: 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021 (podaljšan) 
 

V 2021 smo pridobili naslednje nove nacionalne projekte:  

NAZIV PROJEKTA: Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma  

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 

VLOGA FT UM:  koordinator 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Maja Turnšek 

TRAJANJE: 1. 9. 2021 – 28.02.2023 

 

NAZIV PROJEKTA: Raziskava o zadovoljstvu obiskovalcev občine Brežice v okviru pridobivanja znaka 
»Slovenia GREEN« 

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Občina Brežice 

VLOGA FT UM: Izvajalec 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Marjetka Rangus 

TRAJANJE: 20.4.2021-30.9.2021 

 

NAZIV PROJEKTA: Raziskovalno gostovanje dr. Tine Šegota 

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: AD FUTURA 

VLOGA FT UM: Gostitelj/koordinator 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Marko Koščak 

TRAJANJE: 4.7.2021-5.10.2021 
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Graf 1.5.3: Število razvojnih programov in projektov ter število aktivnih mladih raziskovalcev 

 

 

1.5.3 Mednarodni raziskovalni projekti 

V letu 2021 smo izvajali en mednarodni raziskovalni projekt financiran iz Horizon 2020 in nacionalnih 

sredstev:  

 

NAZIV PROJEKTA: Geothermal energy for circular food production (GEOFOOD)  

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo, Geothermica, 

Horizon 2020 

VLOGA FT UM: partner in nacionalni koordinator 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Maja Turnšek 

TRAJANJE: 1. 5. 2018 – 31. 5. 2021 (podaljšan) 
 

Graf 1.5.4: Število mednarodnih raziskovalnih projektov  

 

 

9

11

7

6

5

0 0 0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020 2021

št
ev

ilo

raziskovalni programi in projekti mladi raziskovalci

1

0 0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019 2020 2021

št
ev

ilo
 p

ro
je

kt
ov

leto



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem 2020/21  

 

 

34 

 

1.5.4 Mednarodni razvojni projekti 

V letu 2021 smo izvajali en mednarodni raziskovalni projekt financiran iz programa čezmejnega 
sodelovanja:   

 

NAZIV PROJEKTA: Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED) 

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska komisija, Interreg Mediteran 

VLOGA FT UM: Partner 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Maja Turnšek 

TRAJANJE: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022 

 

Prav tako se je v tem letu pridobil nov projekt financiran iz Erasmus+ programa:  

 

NAZIV PROJEKTA: Recovery Tourism after Natural disaster (ReTourn) 

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska komisija, Erasmus + program 

VLOGA FT UM: Partner 

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: izr. prof. dr. Mitja Gorenak 

TRAJANJE: 15.12.2021 – 14.12.2024 

 

Graf 1.5.5: Število mednarodnih razvojnih projektov  

 

 

1.5.5 Organizacija konferenc in strokovnih srečanj 

Znanstveni sestanki in konference pomembno vplivajo na kvaliteto in napredek raziskovalnega dela 

raziskovalcev in fakultete. Vsako leto praviloma organiziramo nekaj znanstvenih dogodkov. Gre 

večinoma za konference, znanstvena in strokovna srečanja, ki jih v organiziramo v okviru raziskovalnih 
in razvojnih projektov ter tudi izven tega. 

Trend števila konferenc in znanstvenih sestankov skozi leta narašča, predvsem po zaslugi internih in 
delno internih znanstvenih, strokovnih raziskovalnih srečanj raziskovalcev fakultete, ki so v letu 2020 
postala tedenska srečanja. 
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Graf 1.5.5: Število znanstvenih sestankov in konferenc 

 

Ob rednih tedenskih srečanjih raziskovalcev v okviru Raziskovalnega seminarja, ki so potekala vsak 
četrtek z izjemo poletnih mesecev, smo v letu 2021 organizirali tudi naslednje znanstvene dogodke:  

• Spletni posvet projekta GeoFood (4. 2. 2021) 

• BEST MED projekt – delavnica za Kulturne poti Sveta Evrope (7. 4. 2021) 

• BEST MED projekt  – Familiarity trip Kulturnih poti Sveta Evrope (28. 9. 2021) 

• Strateški svet FT UM (29. 9. 2021) 

• Raziskovalno srečanje; gost red. prof. dr. Dušan Plut (28. 1. 2021) 

• Raziskovalno srečanje; gosta prof. Adele Ladkin, PhD University of Bournemouth in prof. 

Chirstopher Cooper, Phd Leeds Beckett University  

• Dan raziskovanja: srečanje vseh FT raziskovalcev in evalvacija raziskovanja (19. 2. 2021) 

• Raziskovalno srečanje; gost Luka Berger, Flexkeeping  in predstavitve najboljših študentskih 
poslovnih idej o digitalizaciji turizmu: Marica Ilić: TURISTIČNA MOBILNA APLIKACIJA ZA GLUHE 
IN NAGLUŠNE, Alen Weber: OBLIKOVANJE MULTISENZORNE SPLETNE STRANI POSAVSKEGA 
MUZEJA BREŽICE, Fran Pokasić: VIRTUALNI TURISTIČNI VODNIK CITYX (18. 2. 2021) 

• Raziskovalno srečanje; gostja doc. dr. Urška Fric (22. 4. 2022) 

• Raziskovalno srečanje; gost prof. Chirstopher Cooper, Phd Leeds Beckett University (27. 5. 2022) 

• Raziskovalno srečanje ARRS CRP projekt Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega 

turizma, gostje red. prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, doc. dr. Tjaša Pogačar in Zala Žnidaršič (5. 11. 
2021) 

• Posvet Trajnostni turizem in podatkovni viri v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo 
(23. 12. 2021) (ARRS CRP projekt Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma) 
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1.5.6 Vključevanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega, umetniškega oz. strokovnega dela v 

izobraževalni proces 

Skoraj vsi raziskovalci Fakultete za turizem UM so hkrati tudi na delovnih mestih visokošolskih učiteljev 
in so vpeti v pedagoški proces. Vključevanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela 
v izobraževalni proces je sistemsko zagotovljeno v prvi vrsti z vsakoletnim pozivom nosilcem 

pedagoških enot za posodobitev obvezne literature in referenc nosilcev, kjer se med drugim pričakuje 
njihovo izkazovanje znanstvenoraziskovalnega dela.  

Pri tem je še posebej pomembno opozoriti na vključevanje strokovnega dela v pedagoški proces, tako 
čez strokovne reference predavateljev in višjih predavateljev, katerih osrednje reference so strokovno 
delo v turističnih organizacijah in torej povezovanje prakse z izobraževalnim procesom.  

Rezultati znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so vključeni v pedagoški proces tudi prek 
povezovanja dogodkov projektov in izobraževalnega procesa, npr. vabila študentom za udeležbo na 
konferencah ter v nekaterih primerih tudi posebne študentke naloge vezane na tovrstne dogodke (npr. 

študentski eseji glede tematike dogodka).  

V določenih primerih so izvajalci projektov ali sodelujoči partnerji projektov vabljeni, da predstavijo 
rezultate projektov v okviru študijskih enot, ki jih tematika zadeva (npr. BEST MED odprta platforma  

ali rezultati projekta Turizem 4.0 pri predmetu Mediji in turizem).  

Izredno pomembno vlogo za pedagoški proces imajo tudi projekti iz vsebinskega stebra »izobraževanje 
v turizmu«. V letu 2021 je tako imel še vedno najpomembnejšo vlogo projekt »Identifikacija kompetenc 

zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov 
posodobitve izobraževalnih programov« (ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, 
CRP). Na osnovi rezultatov tega projekta so bile namreč opravljene posodobitve vseh treh ravni 

študijskih programov in sestavljena vloga za akreditacijo doktorskega programa. V procesih evalvacije 

programov ima ta projekt pomembno vlogo, saj podaja informacije o aktualnih potrebah okolja za 

kompetence bodočih kadrov v turizmu.  

Najpomembneje pa so rezultati povezani čez vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno in 

strokovno dejavnost (glej točko 3.5). 

1.6 PREDNOSTI 

• Rast števila zaposlenih raziskovalcev. 

• Ponovna rast upoštevanih točk glede na leto poprej in najvišjo vrednost doslej (SICRIS ARRS 

točkovanje). 

• Glede na absolutno število raziskovalnih točk (ARRS točkovanje) umeščenost na 1. mesto 
med štirimi slovenskimi organizacijami. 

• Glede na povprečno število točk na raziskovalca umeščenost na 2. mesto, za skupino 

raziskovalcev turizma na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

• Glede na povprečno število točk na raziskovalca umeščenost na 2. mesto, pred skupino 

raziskovalcev turizma na UP Fakulteti za turistične študije Turistica, pri čemer se razlika 
povečuje (povečujemo prednost).  

• Zadovoljstvo z delom strokovne pomoči za delo na raziskovalnih projektih in pri administrativni 

pomoči pri pridobivanju projektov. 

• Velika interdisciplinarnost raziskovalnega dela, ki jo še naprej pozdravljamo. 
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• Nadaljevanje in nadgradnja sistematičnega internega spodbujanja in pomoč sodelavcem 

doktorskim študentom: plačilo šolnine, mentorstvo v okviru Raziskovalnega seminarja, 
sredstva za udeležbo na konferencah, vključevanje v projekte.  

• Vključevanje študentov v razvojne in raziskovalne projekte, vidno čez objavo strokovnih 
monografij.  

1.7 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

• Nadaljnja organizacija rednih srečanj raziskovalcev in njihova nadgradnja, npr. z vabljenjem 
zunanjih predavateljev.  

• Nadaljnje delo na aktualizaciji raziskovanja, predvsem v odgovor na COVID-19 pandemijo in z 

njo povezano družbeno krizo in prihodnost turizma.   

• Nadaljnje spodbujanje raziskovalcev k napredovanju v habilitacijske nazive.  

• Nadaljnje povečanje števila zaposlenih raziskovalcev.  

• Ozaveščanje raziskovalcev o pomembnosti nemerljivih kriterijev njihove uspešnosti: ob 
raziskovalnih referencah je tako bil podan ključen poudarek še na mreži sodelovanja z 
raziskovalnimi partnerji in partnerji iz turističnega okolja.  

• Predlog spremembe letnega razgovora z dekanom, da bo vključeval podroben pregled 
raziskovalcev na njihovi habilitacijski poti (izpolnjena habilitacijska vloga) in pogovor o načrtih 
za prihodnje ter kje raziskovalci potrebujejo pomoč.   

• Predlog, da raziskovalci sami spremljajo dodatne aktivnosti raziskovalcev, ki niso zabeležene 
kot delo na projektih v okviru baze projektov UM (te aktivnosti tako dopišejo pri vsaki vlogi za 

habilitacijo) in se jih pri naslednji samoevalvaciji pozove k podajanju tudi teh informacij v 

namene samoevalvacije raziskovalnega dela na FT UM.   

• Zaposlovanje tujcev. 

• Sistematizacija sofinanciranja pomoči doktorskim študentom (enkratni znesek za financiranje 

objave v SSCI bazi revij). 

• Ureditev pravilnika oz. sistema zagotavljanja kakovosti monografij objavljenih pri Založbi 
Univerze v Mariboru. 

• Premislek o primernosti ocenjevanja uspešnosti predavateljev in višjih predavateljev v »istem 
košu« kot ostalih raziskovalcev – tudi na ravni Sicris baze .
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2. KADRI 

2.1 Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na FT UM zaposlenih skupaj 43 delavcev (31 FTE, od tega 29 FTE redno in 2 

FTE dopolnilno zaposlenih). Delež nepedagoških delavcev je bil 11,5 (11,5 FTE) zaposlenih, ostalo so 
zaposleni delavci iz vrst visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter raziskovalci. Po plačnih 
skupinah je struktura sledeča: 1 delavec v plačni skupini B (1,0 FTE), 24,5 delavcev iz plačne skupine D 
(16,5 FTE),  6 delavcev v plačni skupini H (2,0 FT) in 11,5 delavcev iz plačne skupine J (11,5 FTE).  

Redno zaposlenih je bilo 3,5 FTE izrednih profesorjev, 4,3 FTE docentov, 2,0 FTE predavatelja in 5,5 FTE 

asistentov, kar skupaj z dopolnilnimi zaposlitvami po posameznih delovnih mestih v seštevku pomeni, 
da je bilo redno in dopolnilno zaposlenih 24,5 (16,5 FTE) pedagoških delavcev iz vrst visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev. 

Razliko do vseh zaposlenih na FT UM predstavlja delež zaposlenih znotraj delovnih mest plačne skupine 
H (raziskovalna delovna mesta), kjer je bilo zaposlenih še 6 (2,00 FTE) delavcev od tega 1,5 FTE redno 

in 0,5 FTE dopolnilno zaposlenih, katerih osnovna zaposlitev je pedagoška. 

Tabela 2.1.1.1.: FTE visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 

  

Dopolnilno 

Delo 

Dopolnilno 

Delo 

Dopolnilno 

Delo 

Redno 

Delo 

Redno 

Delo 

Redno 

Delo 

Visokošolski učitelji in sodelavci 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

IZREDNI PROFESOR 0,33 0,20 0,13 3,50 4,50 3,50 

DOCENT 0,20 0,20 0,40 5,30 4,30 4,30 

ASISTENT       4,10 4,40 5,50 

VIŠJI PREDAVATELJ 0,12   0,20       

PREDAVATELJ 0,10 0,10 0,65 1,00 2,00 2,00 
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Tabela 2.1.1.2.: FTE raziskovalcev in mladih raziskovalcev 

  

Dopolnilno 

Delo 

Dopolnilno 

Delo 

Dopolnilno 

Delo Redno Delo Redno Delo Redno Delo 

Raziskovalci 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ZNANSTVENI SODELAVEC 0,62 0,28         

VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC   0,17 0,37       

ASISTENT Z MAGISTERIJEM           0,50 

RAZISKOVALEC 0,20 1,00 0,16 1,60 1,50 2,00 
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2.2 Pedagoška obremenjenost kadrov po strukturi (nazivih) 

Na presečni datum 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 15,3 FTE pedagoških delavcev: 7,8 FTE visokošolskih 
učiteljev (upošteva se tudi zaposlitev dekana), 2 FTE visokošolskih učiteljev predavateljev in 5,5 FTE 
visokošolskih sodelavcev. V študijskem letu 2020/2021 je bilo 18,5 študentov na enega pedagoškega 
delavca. V pedagoškem procesu je bilo opravljenih 5503 kontaktnih ur, od tega jih je bilo 4353 (79 %) 
opravljenih znotraj zaposlitev na fakulteti, ostalih 1150 (21 %) pedagoških ur pa so opravili zunanji 
izvajalci (izven FT UM).  

Neposredna pedagoška obremenitev na zaposlenega visokošolskega učitelja je znašala 5,8 ur na teden, 
visokošolskega učitelja predavatelja 7,8 ur na teden in visokošolskega sodelavca 9,8 ur na teden.  

Iz naslova opravljanja raziskovalnega dela je imelo 7 zaposlenih (3 visokošolski učitelji in 4 asistenti) 
sklenjeno dopolnilno zaposlitev, s povprečjem opravljenih 4,93 ur/teden na visokošolskega učitelja in 
1,6 ur/teden na asistenta. Iz naslova opravljanja pedagoškega dela nobeden od zaposlenih ni imel 

sklenjene dopolnilne zaposlitve.  

Dodatno tedensko pedagoško obvezo je imelo 10 visokošolskih učiteljev in 3 asistenti, s povprečjem 
1,53 DPO ur opravljenih s strani visokošolskih učiteljev in 1,82 DPO ur opravljenih s strani asistentov. 
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Za opravljanje pedagoškega dela je imelo 9 sodelujočih sklenjene dopolnilne zaposlitve, v povprečju za 
opravljanje 6,1 ur/teden. 

V študijskem letu 2020/2021 je v pedagoškem procesu sodelovalo 22 zunanjih izvajalcev, ki prihajajo z 
drugih članic UM, drugih zavodov in gospodarstva. 

2.3 Znanstvenoraziskovalna oz. umetniška uspešnost po strukturi (nazivih) 

V zadnjih petih letih z zadovoljstvom opažamo rast števila raziskovalcev. V študijskem letu 2021 se je 

pridružilo kar 7 novih raziskovalcev, večinoma zaposlenih dopolnilno kot pedagogov, v dveh primerih 
pa tudi raziskovalno v okviru projekta Interreg Mediterranean BEST MED.  

Tabela 2.3.1: Število zaposlenih raziskovalcev v letu 2021 (ne glede na delež zaposlitve)  

Leto  Št. 
Raziskovalcev  

Od tega št. 
raziskovalcev z 

doktoratom   

Od tega 

žensk  
2017 14 10 8 

2018 15 10 9 

2019 20 11 13 

2020 22 12 15 

2021 29  16 21 

 

Glede na spolno strukturo zaposlenih raziskovalcev FT UM je večja zastopanost žensk kot moških 
zaposlenih raziskovalcev. Slaba polovica zaposlenih raziskovalcev so raziskovalci z doktoratom. 

Struktura zaposlenih raziskovalcev na fakulteti izraža srednjo raven na poti grajenja raziskovalne 

kariere (večina zaposlenih z nazivom predavatelj in noben zaposlen z nazivom redni profesor). 

Prednosti tovrstnega stanja so v velikem elanu in pripravljenosti na raziskovalne nadobremenitve. 

Slabosti pa v manjši konkurenčnosti pri razpisih za raziskovalna sredstva, manjši raziskovalni 
izkušenosti in tudi relativno manjši mednarodni povezanosti raziskovalcev v primerjavi s fakultetami, 
kjer imajo večji delež rednih profesorjev.  

Glede števila in strukture raziskovalcev tako tudi v prihodnje priporočamo spodbujanje večjega deleža 
zaposlenih raziskovalcev z nazivom izredni profesor ali višje.  

Tabela 2.3.2: Število raziskovalcev redno zaposlenih na FT UM glede na delež zaposlitve - stanje na 

dan 31. 12. 2021 

2021 

Zaposleni v 

FTE (% 

zaposlitve 

decembra 

2021) Dopolnilno zaposleni  

SKUPAJ 

Redni profesorji 0 0  

Izredni profesorji 4,6 

0,99 FTE (4 osebe po 6/8/0.8/5 ur od skupno 

8 ur za 20% dop. zaposlitve) 

 

Docenti 3,7 

0,4 FTE (2 osebi dopolnilno, po 8 ur/od 

skupno 8 ur za 20% dop. zaposlitve) 

 

Višji predavatelji 0,2 

1 FTE (1 oseba dopolnilno, po 8 ur/od skupno 

8 ur za 20% dop. zaposlitve) 

 

Predavatelji 2,7 

0,65 FTE (5 oseb po 4/8/4/6/4 ur od skupno 

8 ur za 20% dop. zaposlitve) 
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Asistenti z dr. 0  1  

Asistenti / raziskovalci  7,5 

0,14 FTE (3 osebe po 4/0.8/0.8 ur od skupno 

8 ur za 20% dop. zaposlitve) 

 

SKUPAJ  18,7 4,18 22,88 FTE 

 

Pri kriterijih znanstvenoraziskovalne uspešnosti so najvišjo vrednost v številu število točk pričakovano 
dosegli izredni profesorji: 1335 v 2020 in 1458 v 2021. Sledijo docenti z zgolj 145 v 2020 in 348 v 2021. 

Po številu točk sledijo asistenti z 192 točkami v 2019 in 231 točkami v 2021.  
 

Najnižje vrednosti pa beležimo pri predavateljih. Njihova pozicija je drugačna od profesorjev, docentov 
in asistentov, saj se od njih pričakuje predvsem strokovna uspešnost z delom v praksi, kar pa v 
tovrstnem točkovanju ni zabeleženo.  
 

Tabela 2.3.3: Znanstvenoraziskovalna uspešnost po nazivih, leto 2020  

 Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h- 

Izredni profesorji  1353,05 84,89 830,44 980,44 4,87 714 298 11 

Docenti  145,97 0 39,75 73,08 0,46 144 23 8 

Asistenti  194,16 0 48,54 68,54 0,59 1 1 1 

Višji predavatelji 75,26 0 53,97 63,97 0,28 10 5 2 

Predavatelji 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 2.3.3: Znanstvenoraziskovalna uspešnost po nazivih, leto 2021  

 Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h- 

Izredni profesorji  1458,24 351,41 774,00 944,22 5,27 898,00 383,00 12,00 

Docenti  348,44 0,00 37,63 190,97 1,09 62,00 13,00 5,00 

Asistenti  231,35 0 95,57 152,24 0,78 19 12 2 

Višji predavatelji / 
asist. z doktoratom 

176,24 0 81,30 121,30 0,61 18 9 2 

Predavatelji 10,00 0 0 0 0,03 0 0 0 

2.4 Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo mladih raziskovalcev ter pridobitev raziskovalnih 

programov in projektov po strukturi (nazivih) 

V letu 2021 je ostalo enako število raziskovalcev, ki so imeli pogoje za vodenje ARRS raziskovalnih 
programov, vsi z nazivom izr. prof. :  

• izr. prof. dr. Boštjan Brumen  

• izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler  

• izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič  

• izr. prof. dr. Marko Koščak  

• izr. prof. dr. Mitja Gorenak 
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• izr. prof. dr. Maja Turnšek  

• izr. prof. dr. Saša Poljak Istenič  

Priporočamo, da se še naprej aktivno spodbuja zaposlene k raziskovalni odličnosti in se dodatno 
zaposluje visoko kvalificirane raziskovalne kadre. 

Pogojev za mentorstvo mladim raziskovalcem na Fakulteti za turizem UM ne izpolnjujemo, saj je pogoj 

za to raziskovalni program odobren pri ARRS, za kar pa FT UM še nima pogojev vezanih na odobrena 
ARRS sredstva v preteklih treh letih. Priporočamo torej nadaljnjo aktivno prijavljanje na ARRS projekte 
kot predpogoj za odobritev ARRS programa.  

2.5 Merila za izvolitve v nazive in izvolitvena področja 

Izobraževalno dejavnost na FT UM izvajamo z ustrezno habilitiranimi visokošolskimi učitelji in 
sodelavci. Izpeljujemo učinkovite in transparentne postopke izvolitev v naziv, ki so poenoteni z merili 
UM. Na FT UM potekajo izvolitve v izvolitveno področje »Turizem«.  

Iz tabele 2.5.1. je razvidno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so se po koledarskih letih 

habilitirali na FT UM  ter razmerja med habilitacijskimi nazivi. V letu 2021 so bili tako za področje 
»Turizem« habilitirani: 2 predavatelja in 2 asistenta. Zaradi aktivnosti na habilitacijskem področju v 
preteklih letih, kjer se je v večjem številu ohranjal (s ponovnimi izvolitvami) in nadaljeval (z izvolitvami 
v višji naziv oz. prva izvolitev) proces izvolitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev, veljavnost teh 
izvolitev v pedagoški naziv še traja. Tudi ostali visokošolski sodelavci in učitelji, ki sodelujejo pri 
izvajanju študijskega programa, imajo veljavne izvolitve, kar potrjujejo z ustreznimi dokazili. 

V letu 2021 sta se zaključila tudi 2 postopka izvolitve v raziskovalni naziv, kar je razvidno iz tabele 
2.5.12., in sicer je šlo v obeh primerih za prvo izvolitev v strokovno – raziskovalni naziv asistent. 

Izmed sodelavcev, ki so vložili vloge za izvolitev v naziv, so vsi izpolnjevali pogoje in so bili postopki 
izvolitev uspešno zaključeni. Do predčasne ustavitve postopka je prišlo v letu 2021 samo v enem 
primeru, ker je kandidat pred zaključkom postopka podal odstopno izjavo od svoje vloge za prvo 
izvolitev. 

Tabela 2.5.1.: Število izvolitev v pedagoški naziv 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 

Pedagoške izvolitve prva ponovna prva ponovna prva ponovna 

izredni profesor 2   1       

docent 4   1       

predavatelj   1   1 2   

asistent 2   1 1 1 1 
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Tabela 2.5.2: Število izvedenih postopkov izvolitev v raziskovalne nazive 

 
2021 

NAZIV / IZVOLITEV prva ponovna 

znanstveni svetnik   

višji znanstveni sodelavec   

znanstveni sodelavec   

asistent z doktoratom   

asistent z magisterijem   

predavatelj   

asistent 2  

višji asistent   

 

2.6 Kadrovska struktura nepedagoških delavcev 

Nepedagoški kader FT UM predstavlja zaposlene na upravno-administrativnih in strokovnih delovnih 

mestih, ki so razporejena po sistemizaciji znotraj tajništva fakultete v naslednje organizacijske enote: 

• Vodstvo tajništva (2 zaposleni na delovnih mestih Tajnica vodstva in Tajnik); 

• Referat za študentske zadeve (3 zaposlene na delovnih mestih Samostojni strokovni delavec in 
Vodja področja); 

• Referat za računovodske in finančne zadeve (2 zaposleni na delovnih mestih Samostojni 
strokovni delavec, delovno mesto Vodja področja je v mirovanju); 

• Referat za splošne zadeve (4 zaposleni na delovnih mestih Vodja področja, Samostojni 
strokovni delavec in Čistilka). 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na FT UM znotraj navedenih organizacijskih enot zaposlenih 11 (11,0 FTE) 

nepedagoških delavcev, 1 zaposlena (0,5 FTE), ki v deležu 50% redne zaposlitve prav tako opravlja delo 
na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec, pa je zaposlena v organizacijski strukturi Inštitut za 
turizem. 

Nepedagoški kader vodi tajnik fakultete in skupaj z zaposlenimi skrbi za strokovno in administrativno 
podporo pedagoškemu kadru. Knjižnična dejavnost se je v letu 2021 izvajala preko Univerzitetne 

knjižnice Maribor. 

Tabela 2.1.1.3.: FTE podpornih služb 

Podporne službe 2019 2020 2021 

čistilke in strežnice 1,00 1,00 1,00 

strokovni delavec 10,55 10,55 10,50 

 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem 2020/21  

 

 

45 

 

 

2.7 Spremljanje delovne uspešnosti in napredovanja 

Za zaposlene na Fakulteti za turizem se spremljanje delovne uspešnosti in izvajanje napredovanja 
opravlja v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede. 
Zaposlene ocenjujeta dekan in tajnik. Ocenjevalca zaposlene ocenita s pomočjo kriterijev, ki so del 
navedenega pravilnika.  

Tajnik in dekan fakultete na koncu koledarskega leta izvedeta z zaposlenimi letne razgovore. Tajnik 

opravi razgovore s strokovnimi delavci, dekan pa izvede razgovore s pedagoškim kadrom. Na letnih 

razgovorih se z zaposlenimi pogovori o minulem letu, o opravljenem delu, (ne)realiziranih ciljih, 

načrtih, zadovoljstvu. Naredi se tudi načrt za prihodnje leto, v okviru katerega zaposleni in nadrejeni 
skupaj določita kratkoročne in dolgoročne cilje ter smernice za opravljanje dela. Pri pedagoških 
zaposlenih se, poleg pedagoškega dela, spremlja in spodbuja tudi razvoj raziskovalnega dela. 

V letu 2021 je redno napredovalo 5 delavcev, po delovnih mestih je struktura napredovanj sledeča: na 
delovnem mestu strokovni delavci je 1 zaposleni napredoval za 2 plačna razreda, ostala napredovanja 
pa so bila na delovnih mestih visokošolski učitelji in sodelavci, kjer sta 2 zaposlena napredovala za 2 
plačna razreda, 2 zaposlena pa za 1 plačni razred. 

2.8 Vpetost kadrov v mednarodni prostor 

Zaradi epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov je bila močno omejena izvedba mednarodnih 
izmenjav s strani pedagoško in nepedagoško zaposlenih na FT UM. Za izvedbo mednarodne mobilnosti 
je bilo v letu 2021 sklenjenih 7 sporazumov, in sicer 6 za pedagoško mobilnost v okviru programa 
Erasmus+ v državah programa KA103 in 1 za pedagoško mobilnost v sklopu projekta »Mobilnost 
visokošolskih učiteljev UM 2018-2021«, pri čemer se jih je v letu 2021 lahko realiziralo le manjše število 
in se bodo mednarodne izmenjave izvedle z zamikom v letu 2022. Gre za časovno različno dolge 
mobilnosti, od krajših v trajanju manj kot 1 teden, pa do daljših mobilnosti (več kot 3 mesece). 
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Tabela 2.8.1: Pregled mobilnosti v študijskem letu 2019/2020 

1. 
Jasna Potočnik 
Topler 

University of 

Plymouth 

Velika 

Britanija 

Erasmus K103 

virtualna izvedba mobilnosti 

z namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

5 

2. 
Mojca Kompara 

Lukančič 

Sveuciliste Jurja 

Dobrile u Puli 
Hrvaška 

Erasmus K103 

kombinirana mobilnost z 

namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

60 

3. 
Saša Zupan 
Korže 

Lapin Yliopisto  Finska 

Erasmus K103 

kombinirana mobilnost z 

namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

11 

4. Maja Turnšek 
University of 

Zadar 
Hrvaška 

Erasmus K103 

kombinirana mobilnost z 

namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

11 

5. Maja Turnšek 

Universită dl 
Bologna - Alma 

Mater Studiorum 

Italija 

Erasmus K103 

kombinirana mobilnost z 

namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

11 

6.  Mitja Gorenak Lapin Yliopisto  Finska 

Erasmus K103 

virtualna izvedba mobilnosti 

z namenom predavanja in 

usposabljanja v tujini (HE-

STA-P) 

33 

 

Na FT UM smo izjemno ponosni na svojo vpetost v mednarodno okolje. Kljub relativno malemu številu 
raziskovalcev vsako leto beležimo objave, ki so nastale v sodelovanju s tujimi partnerji. Na tej točki 
velja omeniti, da je Covid-19 tudi na tem področju izkazal negativen vpliv, saj je za objave potrebno 

pogosto tudi osebno sodelovanje, kjer torej zorijo misli, v okviru osebnega sodelovanja. V nadaljevanju 

smo pripravili preglednico objav ločeno za leti 2019, 2020 in 2021 po kategorizacijah ter izpostavili 
nekatere pomembnejše objave.  

Tabela 2.8.2: Pregled objav v sodelovanju s soavtorji na tujih institucijah. 
 

Kategorizacija 2019 2020 2021 

Izvirni znanstveni članki 1A1 0 0 2 

Izvirni znanstveni članki 1A2 2 2 3 

Izvirni znanstveni članki 1A3 3 2 1 

Izvirni znanstveni članki 1A4 1 2 0 

Izvirni znanstveni članki C 0 0 1 

Pregledni znanstveni članki 1A1 – 1A4 0 0 0 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci 3 0 3 

Poglavje v monografski publikaciji 7 0 2 
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Znanstvena monografija 1 1 1 

Uredništvo znanstvene monografije 1 1 0 

Skupaj 18 8 13 

 

V koledarskem letu 2019 (presek na 30. 9. 2019) je bilo skupno ustvarjenih 18 znanstvenih objav, ki so 

jih narediti sodelavci (vključeni zaposleni, delno zaposleni in pogodbeni sodelavci), to isto leto smo 

imeli na Fakulteti za turizem skupaj 18,3 zaposlenih, kar torej znaša 1,02 objave na zaposlenega. Število 
FTE redno zaposlenih na Fakulteti za turizem je bilo v letu 2019 16,67 normirani izračun objav na FTE 
za leto 2019 torej znaša 1,07. 

V koledarskem letu 2020 (presek na 30. 9. 2020) je bilo skupno ustvarjenih 8 znanstvenih objav, ki so 

jih narediti sodelavci (vključeni zaposleni, delno zaposleni in pogodbeni sodelavci), to isto leto smo 
imeli na Fakulteti za turizem skupaj 25,7 zaposlenih, kar torej znaša 0,3 objave na zaposlenega. Število 
FTE redno zaposlenih na Fakulteti za turizem je bilo v letu 2020 20,47, normirani izračun objav na FTE 
za leto 2020 torej znaša 0,4. 

V koledarskem letu 2021 (presek na 30. 9. 2021) je bilo skupno ustvarjenih 13 znanstvenih objav, ki so 

jih narediti sodelavci (vključeni zaposleni, delno zaposleni in pogodbeni sodelavci), to isto leto smo 
imeli na Fakulteti za turizem skupaj 31 zaposlenih, kar torej znaša 0,42 objave na zaposlenega. Število 
FTE redno zaposlenih na Fakulteti za turizem je bilo v letu 2021 29, normirani izračun objav na FTE za 
leto 2021 torej znaša 0,45. 

2.9 Usposabljanje in skrb za karierni razvoj zaposlenih 

FT UM spodbuja pedagoški, raziskovalni in strokovni razvoj svojih zaposlenih, prav tako spodbuja vse 

zaposlene, da svoje znanje in izkušnje izpopolnjujejo tudi na pedagoških in strokovnih izmenjavah v 
tujini. V letu 2021 so imeli 4 zaposleni sklenjene pogodbe o izobraževanju (finančna podpora in/ali 
podpora v obliki odobrenih študijskih dopustov) in sicer 4 asistenti.  

Fakulteta poleg formalnega pridobivanja izobrazbe spodbuja tudi strokovna izpopolnjevanja znotraj 

UM in na ostalih izobraževalnih ustanovah, in sicer se lahko pedagoški delavci mesečno udeležujejo 
usposabljanj v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), medtem 
ko so vsem zaposlenim, z namenom prepoznavanja ključnih kompetenc pri delu na voljo izobraževanja 
»Izpopolni UM«. Teh krajših usposabljanj, tečajev, seminarjev in organiziranih predavanj so se 

zaposleni v letu 2021 udeleževali večinoma preko spleta (zaradi epidemije Covid-19). 

2.10 Skrb za zdravje in socialno interakcijo med zaposlenimi 

Vsi zaposleni so pred začetkom zaposlitve in nato vsakih 5 let napoteni na redni zdravniški pregled. 
Posebnih delavnic za spodbujanje zdravega načina življenja ne organiziramo sami, pač pa zaposlene 
informiramo o dogodkih, delavnicah in predavanjih, ki jih na to tematiko ponuja UM ter lokalni izvajalci 

(ZD Brežice, Ljudska Univerza Krško). Prav tako so zaposleni povabljeni k sodelovanju v Tednu zdravja, 

ki ga organizira Študentski svet fakultete. 

Enkrat letno se organizira “team building” dvodnevni izlet vseh zaposlenih, kjer se združi ogled 
turističnih krajev s kulinarično izkušnjo ter sproščenim druženjem, da se zaposleni povežejo ter 
izmenjajo ideje in izkušnje; zaradi epidemioloških razmer v državi v letu 2021 ni bilo izvedenih 
kolektivnih druženj in zaključnega novoletnega srečanja. 
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Kljub epidemiološkim razmeram se je socialna interakcija med zaposlenimi ohranjala bodisi z delom »v 
živo« ob upoštevanju priporočil in ukrepov, večinoma pa preko redno organiziranih on-line srečanj v 
orodju MS Teams. 

2.11 Skrb za varstvo pri delu 

Na Fakulteti za turizem je za varstvo pri delu poskrbljeno v skladu z zakonodajo, za delavce so 

organizirana izobraževanja na področju varstva pri delu in varstva pred požari. Usposabljanja izvaja 
pooblaščeni zunanji izvajalec. Delodajalec delavcem zagotavlja primerna delovna mesta, ki so v skladu 

z njihovimi potrebami in standardi, ki jih določa zakonodaja. Po Izdelavi ocene požarne ogroženosti 
stavbe FT UM v letu 2021 je obveznost Usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za 

zaposlene na vsaka 3 leta. Dva zaposlena imata opravljeno tudi usposabljanje za gašenje začetnih 
požarov v skladu z zakonodajo in dva zaposlena tečaj za nudenje prve pomoči na delovnem mestu. 

2.12 Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu 

Anketa je bila izvedena novembra in decembra 2021 na portalu 1ka (spletna anketa). Uporabili smo 

lani prenovljen anketni vprašalnik, na katerega je odgovorilo 32 zaposlenih (97 %), kar je odličen 
odstotek pridobljenih odgovorov. Vprašalnik je bil razdeljen na 7 sklopov (65 vprašanj), kjer so 
zaposleni ocenjevali svoje zadovoljstvo ter lahko podali tudi svoje predloge in pripombe. 

Na splošno so ocene zadovoljstva zelo visoke, saj se gibljejo okvirno med 3,5 in 5 točke (na lestvici od 
1 do 5). Vendar pa se je v primerjavi z lanskim letom pri skoraj vseh trditvah stopnja zadovoljstva 

znižala, na primer splošna ocena zadovoljstva se je znižala za 0,23 na oceno 4,09. Do znižanja 
zadovoljstva prihaja predvsem na področju informiranja, komuniciranja in odnosov, zdravja in počutja 
na delovnem mestu, kar je predvidoma posledica epidemije, zaprtja, izolacije ter dela od doma. Prav 

tako so nižje zaznane ocene zadovoljstva z delom, nalogami, napredovanjem in podobnim. 

Mnenje o fakulteti ter njenemu ugledu v okolju ostaja na enaki (visoki) ravni kot preteklo leto. Stopnja 

zaznanega mobinga je nizka (1,5), spolnega nadlegovanja sploh ni zaznati. 

Prihaja do zaznanih razlik med pedagoškimi in strokovnimi sodelavci, ki pa se gibljejo okvirno med 0,5 
in 1 točke. Pedagoški delavci tako na primer bolje ocenjujejo stopnjo svoje samostojnosti, svoje 

možnosti za napredovanje, a tudi da so pogosto preutrujeni zaradi svojega dela. Po drugi strani 
strokovni delavci ocenjujejo, da imajo večje možnosti za kakovostno prehrano med delom. 

Ukrepi za prihodnje leto bodo še nadaljnje motiviranje zaposlenih za izpolnjevanje ankete, aktualizacija 

ankete z vprašanji, ki se nanašajo na trenutne aktualne razmere ter ozaveščanje vodstva fakultete, da 
razmisli o možnostih dviga zadovoljstva zaposlenih predvsem z vidika zdravja, dobrega počutja in 

komuniciranja. 

2.13 PREDNOSTI 

• Urejena podpora formalnemu izobraževanju zaposlenih. 
• Rast števila izobraževanj pedagoških in nepedagoških delavcev. 

• Rast števila zaposlenih in izboljševanje habilitacijske strukture pedagogov. 
• Visoko zadovoljstvo na delovnem mestu. 

• Visoka stopnja mobilnosti zaposlenih. 
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2.14 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

• Vzpostavitev bolj sistematičnega spremljanja izobraževanj in izpopolnjevanj vseh zaposlenih 
(tudi z ozirom na vsebino izobraževanj). 

• Namenitev večje pozornosti skrbi za zdravje in spodbujanje zdravega načina življenja 
(razmislek o načrtu aktivnost na tem področju).Podaljševanje trajanja mobilnosti med 
pedagoškimi sodelavci.  

• Poudarjanje pomena rezultatov mobilnosti pedagoških sodelavcev po končani mobilnosti. 
• Ustrezno načrtovanje dela in razbremenitev najbolj obremenjenih zaposlenih (predvsem 

pedagoškega kadra) 
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3. ŠTUDENTI 

3.1 Število vpisanih študentov 

Podatki, predstavljeni v grafikonih, kažejo na rast skupnega vpisa na FT UM v študijskem letu 
2020/2021. Interes za vpis se je na visokošolskem strokovnem študiju po stagnaciji v letih 2017/2018 

in 2018/2019 nekoliko zmanjšal, medtem ko se je na univerzitetnem študijskem programu Turizem v 

študijskem letu 2019/2020 celo nekoliko povečal v primerjavi z letom prej. V primerjavi z vpisom leta 
2017/2018 se je vpis na univerzitetni študijski program povečal za 28 %. Stanje na magistrskem 

študijskem programu Turizem dve leti ostaja na podobni ravni, potem ko se je skupni vpis nekoliko 

povečal glede na leto 2017/2018. V študijskem letu 2020/2021 smo beležili rahlo povečan vpis na vseh 
rednih študijskih programih, število študentov, vpisanih na izredni študij, pa se je skoraj podvojilo. V 

študijskem letu 2018/2019 smo vpisali prvo generacijo študentov na angleški izredni študij (dva 

programa: visokošolski strokovni program Contemporary tourism practices in magistrski program 

Tourism destinations and experiences). Oba programa se izvajata kot ponovljena različica programa v 
angleščini in predstavljata novo smer razvoja fakultete v smislu internacionalizacije. Skupni vpis na 

izredni študij se vsako leto povečuje. Izrednega študija v slovenskem jeziku zaradi premajhnega 
interesa ne izvajamo. 

Graf 3.1.1: Skupno število redno in izredno vpisanih študentov v zadnjih 3 letih 

*Število vpisanih brez absolventov. 
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Graf 3.1.2: Trend števila vpisanih na posamezni študijski program v zadnjih 3 letih (skupaj R in IZR) 

 

*Število vpisanih brez absolventov. 
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Tabela 3.1.1.T: Število vpisanih študentov po študijskem programu 

STOPNJA Naziv programa Redni Izredni Skupaj 

1. stopnja UN TURIZEM 45  45 

1. stopnja UN 
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TURIZEM: 
SODELOVANJE IN RAZVOJ 

27  27 

1. stopnja UN 

Skupaj 
 72  72 

2. stopnja 
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TURISTIČNE 
DESTINACIJE IN DOŽIVETJA 

25 18 43 

2. stopnja TURIZEM 23 1 24 

2. stopnja Skupaj  48 19 67 

1. stopnja VS TURIZEM 65 12 77 

1. stopnja VS 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI  PROGRAM 
SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE 

46 21 67 

1. stopnja VS 

Skupaj 
 111 33 144 

Skupaj  231 52 283 

Vir: podatki zajeti iz UM izpisa AIPS (Intranet) 

Podatki o interesu za prvo prijavo (Slovenci in EU) kažejo, da so se prijave v letu 2020/21 višale, dejanski 
vpis pa ostaja isti preteklim letom. Realizacija vpisa kaže na dejstvo, da velika večina prijav ni bila 
podanih na 1. mestu. Kot je razvidno iz preglednice, na nobenem programu ni bila potrebna omejitev 

vpisa. V preglednico so zajeti le podatki za vpis Slovencev in EU državljanov, medtem ko so podatki za 

vpis študentov izven EU predstavljeni v drugi tabeli.  

Tabela 3.1.2: Število razpisanih mest in število prijav (1. in 2. rok) za 1. letnik rednega/izrednega 
študija za obdobje zadnjih 3 let (razvidno ločeno za VS in UNI študij), omejitve vpisa in potrebne točke 
za vpis; podatki za državljane EU 

VS REDNI 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2020/2021 

1 65 47 16 Brez omejitve 

2 49 13 13 Brez omejitve 

2019/2020 

1 70 17 18 Brez omejitve 

2 59 9 11 Brez omejitve 

2018/2019 

1 70 34 34 Brez omejitve 

2 51 17 19 Brez omejitve 

VS IZREDNI 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2020/2021 

1 70 1 1 Brez omejitve 

2 70 0 0 Brez omejitve 

2019/2020 

1 70 1 0 Brez omejitve 

2 70 0 0 Brez omejitve 

2018/2019 

1 70 0 0 Brez omejitve 

2 70 0 0 Brez omejitve 
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Tabela 3.1.3 prikazuje število razpisanih mest za študente, ki niso državljani držav EU, in število vpisanih 
študentov zadnjih dveh let. V preglednici je razvidno, koliko študentov se vpiše po 30. 9. oziroma 
najkasneje do 30. 10., saj so v navedenem času še v postopku priznavanja tujega izobraževanja. Podatki 
v zadnjem stolpcu kažejo, da se število naknadno vpisanih študentov (po 30. 9.) zmanjšuje, kar 
pripisujejo boljšemu poznavanju postopkov na strani strokovnih služb in zato tudi bolj uspešno in hitro 
komunikacijo s študenti na drugi strani. V preglednici so prikazani podatki le za  zadnja tri študijska leta, 
saj pred tem teh programov nismo razpisovali. Ker se zaradi dolgotrajnih postopkov (pošiljanja in 
obravnavanja dokumentacije) priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe nekatere prijave iz prvih rokov 

realizirajo z vpisom šele na 2. roku, lahko za obravnavano obdobje predstavimo podatke o vpisanih 

skupno na vseh rokih do 30. 9. obravnavanega leta ter podatke o izjemnih naknadnih vpisih (do 

vključno 31. 10.).  

Tabela 3.1.3 : Število razpisanih mest in vpisanih študentov za 1. letnik rednega/izrednega študija za 
obdobje zadnjih 2 let za NON EU državljane (razvidno ločeno za VS, UN in MAG študij). 

VS REDNI 

LETO ROK  RAZPIS  VPISANI OD TEGA VPISANI PO 30. 9.* 

2020/2021 1 14 16 0 

2019/2020 1 14 9 0 

2018/2019 1 14 0 0 

VS IZREDNI 

LETO ROK  RAZPIS  VPISANI OD TEGA VPISANI PO 30. 9. 

2020/2021 1 35 21 4* 

2019/2020 1 35 8 5 

2018/2019 1 35 11 11 

      

UN REDNI 

LETO ROK  RAZPIS  VPISANI OD TEGA VPISANI PO 30. 9.* 

2020/2021 1 15 16 0* 

2019/2020 1 8 17 0 

2018/2019 1 8 5 0 

      
MAG REDNI LETO ROK  RAZPIS  VPISANI OD TEGA VPISANI PO 30. 9.* 

UN REDNI 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2020/2021 

1 40 36 6 Brez omejitve 

2 34 5 5 Brez omejitve 

2019/2020 

1 40 11 7 Brez omejitve 

2 33 3 4 Brez omejitve 

2018/2019 

1 40 12 9 Brez omejitve 

2 32 6 5 Brez omejitve 

UN IZREDNI 

– se ni izvajal 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2020/2021 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 

2019/2020 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 

2018/19 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 
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2020/2021 1 10 5 1* 

2019/2020 1 10 2 0 

2018/2019 1 6 3 0 

      

MAG IZREDNI 

LETO ROK  RAZPIS  VPISANI OD TEGA VPISANI PO 30. 9.* 

2020/2021 1 30 18 9* 

2019/2020 1 30 5 3 

2018/2019 1 30 6 4 

Vir: AIPS; novi izpisi; vpisani študenti V1. 

Podatki o vpisu tujih študentov kažejo, da se delež študentov s tujim državljanstvom, vpisanih na FT 
UM, povečuje v vseh obravnavanih skupinah, skupni delež vseh študentov s tujim državljanstvom, 
vpisanih na redne in izredne študije, pa presega polovico vseh vpisanih študentov. V študijskem letu 
2020/21 se skokovita rast še veča, saj je na FT vpisanih tujcev že kar 57 % (vključujoč tudi študente s 
Hrvaške, sicer v kvoti EU) ter 40 %, če štejemo le tuje NON EU državljane. Največji posamezni delež v 
študijskem letu 2020/21 med študenti s tujim državljanstvom predstavljajo študenti iz držav EU, kar v 
veliki meri predstavlja študente s sosednje Hrvaške, na drugem mestu sledijo državljani Indije (14 %). 

Povišuje se tudi delež študentov, ki prihajajo iz drugi evropskih držav, ki niso članice EU. To so študenti, 
ki prihajajo iz držav Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Črna Gora, Rusija in Indija, ki trenutno 
prestavlja najvišji delež vpisanih tujih državljanov iz članic non EU. Vsi ti trgi predstavljajo strateške 
ciljne trge za razvoj študijske in tudi raziskovalne dejavnosti FT UM v bodoče. Interes za vpis dokazuje, 
da je fakulteta postala prepoznana v mednarodnem okolju ter utrjuje svoj položaj kot pomembna 
institucija v tem delu Evrope. 

Prisotnost velikega števila tujih študentov vpliva na izvedbo pedagoškega procesa, ki na rednem študiju 
poteka v slovenščini, na izrednem pa v angleščini. V zadnjih letih se je pokazalo, da je nepoznavanje 

jezika študija lahko resna ovira pri uspešnosti študija za študente vseh skupin. S tem namenom je 
fakulteta dala podporo oblikovanju sistema tutorjev za tuje študente, ki že kaže pozitivne učinke, 
pokazala pa se je potreba po dodatnih ukrepih za izboljšanje znanja jezika študija, v katerem študij 
poteka. V študijskem letu 2020/21 smo aktivno pričeli pripravljati program Leto plus za tuje študente, 
ki bo vključeval dodatne tečaje slovenskega in angleškega jezika in seznanjanju s slovensko družbo in 
kulturo, z osnovami turizma in slovenskim turističnim sektorjem.  
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Vir: podatki zajeti iz UM izpisa AIPS (Intranet) 

 
Vir: podatki zajeti iz UM izpisa AIPS (Intranet) 

Študijsko leto 2020/21 je bilo na področju izmenjav študentov nekoliko slabše, kot dve leti prej. Vzrok, 
da se je za mobilnost odločilo manj študentov, je v prvi vrsti pripisati COVID-19 situaciji in epidemiji, ki 

je mobilnost nekoliko ohromila. Tako smo imeli 12 prihajajočih mobilnosti ter 5 odhodnih študentov. 
Odhodne mobilnosti so bile izvedene med študenti vseh treh študijskih programov, ki jih na FT UM 
izvajamo: 2 med študenti UN programa, 2 med študenti MAG programa in 1 med študenti VS programa. 
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Ob pregledu institucij, ki so gostile študente FT UM na izmenjavi v študijskem letu 2020/21 lahko 
vidimo tako fakultete iz Poljske, Avstrije, Finske in Češke. Med gostiteljicami najdemo fakultete, ki 
redno sprejemajo naše študente že vrsto let, kot so University of Lapland, Lapland University of Applied 
Sciences.  

Na področju dohodne mobilnosti smo imeli v študijskem letu 2020/21 višje število incoming študentov. 
Sprejeli smo skupaj 5 študentk in 6 študentov, v prvem semestru smo gostili skupaj 7 študentov, ki so 
prihajali iz Avstrije, Poljske, Turčije ter Bosne in Hercegovine, v drugem semestru smo gostili še 4 
študente, 2 iz Makedonije in 2 iz Latvije.  

3.2 Predhodni rezultati vpisanih študentov 

Predhodni rezultati vpisanih študentov se evalvirajo v okviru samoevalvacije študijskih programov. 
Povzetki samoevalvacijskih poročil študijskih programov so obvezna priloga oz. sestavni del 

samoevalvacijskega poročila fakultete. 

3.3 Svetovanje in pomoč študentom 

Na fakulteti za turizem izvajamo svetovanje in nudimo pomoč različnim skupinam študentov. Na 

splošno imajo študenti vsak dan dostop do strokovnih služb v Referatu za študijske zadeve, po pomoč 
se lahko obrnejo na svoje študentske predstavnike in vodstvo fakultete. Znotraj Komisije za študijske 
zadeve in Senata FT se pod točko Razno vedno odpre razprava o aktualnih študentskih vprašanjih, 
morebitnih predlogih in pritožbah, ki jih študenti redno koristijo in predstavljajo svoje zahteve. Za 
različne oblike pomoči in svetovanja pa so vzpostavljeni tudi drugi posebni kanali. 

Študenti s posebnimi potrebami lahko oddajo vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta na 
podlagi ustreznih dokazil. Podatki tudi kažejo, da imamo na FT relativno majhno število študentov s 
posebnim statusom, saj smo na leto izdali od 1 do 3 odločbe. V študijskem letu 2020/21 pa smo izdali 
največ odločb/posebnih statusov doslej, kar 6. Z vsakim študentom, posebej pa s študenti invalidi in 
dolgotrajno bolnimi, se pred oddajo vloge osebno pogovorimo (vodja referata za študijske zadeve 
in/ali prodekanja za študijske zadeve) o potrebnih prilagoditvah, ki se potem predlagajo Komisiji za 

študijske zadeve, ki odloča o upravičenosti statusa, v navedbo v odločbi. Študentom se predstavi 
postopek dokazovanja statusa in nadaljnji potek. Po podelitvi odločbe so izvajalci za vsak predmet 
osebno obveščeni, če se v njihovi skupini nahaja študent s posebnimi potrebami. Informacije o statusu 
in oblikah prilagoditve vsak izvajalec lahko dobi individualno v referatu. Študente s priznanim posebnim 
statusom tudi spodbudimo, da z vsakim izvajalcem osebno komunicirajo režim prilagoditve po 

predmetu, saj odločba določa obseg vseh potrebnih prilagoditev, ki jih pa študent ne želi nujno koristiti 
pri vseh predmetih na enak način oz. to zaradi razlik v izvajanju niti ni potrebno. Izvajalce pedagoškega 
procesa spodbujamo k izobraževanju na področju študentov s posebnimi potrebami in sproti 
obveščamo o možnostih informiranja. 

Tabela 3.3.1.: Študenti s posebnimi potrebami 
STATUS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Dolgotrajno bolni 0 3 3 

Posebne potrebe - invalid 1 0 0 

Priznani umetnik 1 0 0 

Študentka mati 0 0 1 

Vrhunski športnik 1 1 2 
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Na Fakulteti za turizem sta vzpostavljena tutorski in demonstratorski sistem, v katerem je v 

obravnavanem študijskem letu sodelovalo približno 4 % študentov 1. in 2. stopnje FT UM. Oba sistema 

predpostavljata, da je to častno in zato tudi prostovoljno delo študentov, ki jim prinaša veliko izkušenj 
in novih znanj. Za nagrajevanje študentov tutorjev in demonstratorjev je odgovoren Študentski svet 
FT, ki mu fakulteta za ta namen namenja določena sredstva. Oba razpisa objavi Študentski svet, ki tudi 
imenuje koordinatorje obeh skupin študentov, organizira in nadzira njihovo delo. 

Tutorstvo je na FT UM urejeno s posebnim Pravilnikom o delovanju tutorskega sistema na FT, ki je bil 

prenovljen tekom študijskega leta 2018/2019. V tutorskem sistemu sodelujejo študenti in učitelji na FT 
UM. Pravilnik prinaša nekaj novosti predvsem na področju, kjer smo v preteklosti zaznali dodatne 
potrebe in sicer na področju pomoči študentom tujcem, ki prihajajo iz držav Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Srbije in Makedonije. V zadnjih letih smo zaznali velik porast študentov iz teh držav, ki 
se vpisujejo na redni študij, ki poteka v slovenskem jeziku. Zaznali smo, da imajo s študijem nekaj 
težav zaradi nepoznavanja jezika, nekoliko težje se tudi vključujejo v družbo drugih študentov. V ta 

namen smo v pravilniku predvideli poseben status tutorja študenta za tuje študente in tudi tutorja 
učitelja za tuje študente. V študijskem letu 2020/21 smo imeli skupaj 7 študentov tutorjev. 

Vse študente, tako redne kot izredne, sproti obveščamo preko več kanalov – preko spletne strani, e-

pošte, Facebook in Instagram profila Fakultete za turizem, kar je bilo predstavljeno že v poglavju 1.4.7. 

O vseh zadevah redno komuniciramo tudi s prodekanjo študentko na FT, ki preko predstavnikov skupin 

študentov v Študentskem svetu FT UM posreduje informacije naprej. 

Študentski svet FT je v sodelovanju s Fakulteto za turizem pripravil priročnik za bruce. Priročnik je 
namenjen brucem, ki jim je v veliko pomoč pri raziskovanju fakultete in Brežic. V priročniku za bruce 
so študenti predstavili Fakulteto za turizem, splošne informacije o fakulteti, vodstvo fakultete, 
predstavitev vseh stavb, v katerih poteka pedagoški proces, prav tako je predstavljen referat za 
študentske zadeve, ki je brucem prvi stik s fakulteto. V priročniku je predstavljen študijski proces na FT 
in vse potrebne informacije povezane s študijskim procesom. Velik poudarek v priročniku za bruce so 
študenti namenili Študentskemu svetu FT, njegovim projektom, prav tako so predstavili sistem 

tutorstva na fakulteti, prehrano in aktivnosti v Brežicah. Priročnik za bruce je bil s strani brucev odlično 
sprejet, saj so bili veseli, da so vse pomembne informacije zbrane na enem mestu. 

Veliko pozornost posvečamo obveščanju izrednih študentov, saj so vsi po vrsti tujci in vsa sporočila za 
njih prevajamo v angleščino. Posebno podporo pri komunikaciji z izrednimi študenti predstavlja 
sodelavka v referatu za študijske zadeve, ki je posebej odgovorna za komunikacijo z izrednimi 

študenti, ter dekan Fakultete za turizem, ki je osebno prevzel skrb za tuje izredne študente na fakulteti. 
V konkretnem primeru gre za državljane tretjih držav, ki potrebujejo več usmeritve ter pomoč že v 
prijavno-sprejemno-vpisnem postopku, pa tudi kasneje, zlasti v zvezi s postopkom pridobivanja prvega 

dovoljenja za začasno prebivanje, ki se vodi pred pristojno upravno enoto. Proces teče izključno v 
slovenskem jeziku, ki pa ga študentje ne razumejo, kar posledično pomeni, da je fakulteta ključna vez 
med upravnimi organi ter posameznikom, tj. študentom. Zaradi povečevanja števila izrednih tujih 
študentov se kaže potreba po uvedbi tutorskega sistema tudi na izrednem študiju. V študijskem letu 
2020/2021 je bila prvič imenovana tutorka učiteljica za izredni študij, katera naloga je redna 

komunikacija s tujimi študenti na dislocirani enoti, svetovanje in pomoč pri študijskih zadevah, po 
potrebi pa tudi pri osebnih zadevah. 

V študijskem letu 2019/2020 smo na fakulteti za turizem prvič imenovali tudi posebne koordinatorje 
za tuje študente, ki so se vpisali na redni študij in študirajo v slovenščini. To so predvsem študenti iz 
Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore. Ker je spopadanje z drugačnim kulturnim 
okoljem za njih še posebej velik izziv, smo k sodelovanju povabili študente višjih letnikov, ki prihajajo 

https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/Pravilnik-o-izvajanju-tutorskega-sistema-na-FT-UM_2018.pdf
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iz teh držav, razumejo njihov jezik in imajo podobno izkušnjo. Takšna oblika pomoči pri privajanju na 
študij v Sloveniji se je izkazala za zelo dobro, v bodoče pa bi veljalo posvetiti več pozornosti možnosti 
učenja slovenskega jezika za te študente.  

Preko demonstratorstva se študenti FT vključujejo v pedagoški proces in pomagajo pri izvedbi 
določenih aktivnosti ali pri pripravah na ure pri predmetih, ki so jih že opravili z dobro oceno. Pravilnik 

o demonstratorstvu določa postopek izbire študentov demonstratorjev, pogoje za študente 
demonstratorje ter njihove naloge. Pred začetkom semestra prodekanja za študijske zadeve pošlje 
vsem učiteljem poziv, naj izrazijo potrebe oz. želje za sodelovanje študentov demonstratorjev pri 
njihovih predmetih. Na podlagi predlogov učiteljev pripravimo razpis za tutorje študente. Učitelji lahko 
tudi sami predlagajo študente, za katere ocenjujejo, da bi bili dobri demonstratorji in jih povabijo k 

sodelovanju. V študijskem letu 2020/21 sta v študijskem procesu sodelovali 2 študentki 
demonstratorki. 

Na fakulteti študentom svetujemo in pomagamo tudi preko drugih ustaljenih oblik svetovanja. 
Pomembno vlogo pri tem ima Karierni center UM in koordinatorji praktičnega izobraževanja, ki 
študentom zelo pogosto priskočijo na pomoč pri reševanju zadev, povezanih tako s praktičnim 
izobraževanjem kot tudi širše. 

V času študija na daljavo smo študente obvestili o možnosti govorilnih ur in konzultacij preko spleta 

oz. v okviru aplikacije MS Teams. Izkušnja je pokazala, da je veliko več študentov izkoristilo to 
priložnost za stik s pedagogi, prav tako so se pedagogi sami začeli intenzivno posluževati te metode. 

3.4 Spremljanje zadovoljstva študentov 

Zadovoljstvo študentov na Fakulteti za turizem spremljamo tako s pomočjo ankete o zadovoljstvu s 
študijem, preko študentske ankete in v obliki rednih pogovorov s predstavniki študentov v okviru sej 
senata in Komisije za študijske zadeve. Najmanj enkrat na semester oz. ob zaključku semestra študente 
povabimo, da na komisiji predstavijo svoja mnenja in ocene glede aktualnega dogajanja.  

V anketi o zadovoljstvu s študijem je v letu 2020/2021 sodelovalo 35 študentov, ki so diplomirali na 3 

študijskih programih. Število anket je relativno nizko za konkretno statistično obdelavo, zato so izsledki 
ankete bolj informativne narave. Dodatno na težo rezultatov vpliva to, da so anketo na univerzitetnem 

študijskem programu reševali študenti, ki so zaključevali študij po dveh različicah programa, pri čemer 
se na nekaterih postavkah ocene zadovoljstva med različicami zelo razlikujejo. Anketo na ravni 
magistrskega študija so izpolnili le štirje študenti. 

Kljub nizkemu številu izpolnjenih anket lahko iz zbranih podatkov povlečemo nekatere zaključke. 
Podatki kažejo, da povprečna dolžina trajanja študija narasla za 4 mesece na 48 in celo presegla 
povprečje UM, čeprav je bilo to obdobje v preteklih letih običajno krajše (UM povprečje je 47 

mesecev). To pojasnjujemo predvsem s študenti, ki so diplomirali po zelo dolgi prekinitvi študija in tako 
prispevali h končnemu številu. V roku diplomira slaba tretjina diplomantov, pri čemer je delež takšnih 
študentov na univerzitetnem programu nekoliko višji (44,44 %), na visokošolskem strokovnem in 
magistrskem pa nižji (29,7 % oz. 17,39 %), kar je pod povprečjem UM (razen visokošolski študijski 
program). Kljub temu obstaja zelo visok delež študentov, ki študija še niso zaključili, pri čemer se FT 

v zadnjih letih aktivno angažira za zmanjševanje tega števila.  

V povprečju so študenti FT zelo aktivni tako v fakultetnih projektih, v sodelovanju v študentskih organih 
in raziskovalnih projektih kot tudi v obštudijski dejavnosti. Zaradi majhnosti fakultete so številni 
študenti vpeti v različne aktivnosti in v povprečju tudi bistveno bolj v tutorski sistem. 

https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/PRAVILNIK-O-DEMONSTRATORSTVU.pdf
https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/PRAVILNIK-O-DEMONSTRATORSTVU.pdf
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V splošnem so študenti izrazili zelo visoko zadovoljstvo s študijem na FT UM predvsem na 1. stopnji,  

na 2. stopnji pa je to zadovoljstvo nekoliko padlo. Kar 94 % diplomantov 1. stopnje bi jih izbralo isti 

študijski program na isti fakulteti, kar je enako kot prejšnje leto, na 2. stopnji pa le 1 diplomant od 4 

sodelujočih. Poleg tega so diplomanti zadovoljstvo s študijem na lestvici od 1 do 5 ocenili s povprečno 
oceno 4,63 (povprečje na ravni UM je 4,03), kar je celo nekoliko več kot preteklo leto. Je pa tokrat 
zadovoljstvo v praktično vseh kategorijah nižje ocenjeno s strani diplomantov magistrskega študija, kar 
je nasprotno od preteklih let. Da je program izpolnil njihova pričakovanja, so vsi diplomanti na lestvici 

od 1 do 5 ocenili s povprečno oceno 3,98, kar je za pol ocene manj kot preteklo leto. 

Veliko odstopanje od preteklega leta predstavlja ocena povprečnega št. ur, ki so jih študenti porabili 
za vse študijske dejavnosti, saj se je iz 17,4 dvignila na 20,4 ure tedensko, pri čemer preseneča 
predvsem izjemno nizka ocena št. ur, vloženih s strani magistrskih študentov. 

Glede izbire študija lahko ugotovimo, da ima velik del študentov izkušnje s področjem študija še pred 
vpisom, zaradi praktičnega izobraževanja na vseh študijskih programih pa jih tekom študija pridobijo 
prav vsi študenti. Študenti so v povprečju bolj motivirani za doseganje višjih ocen kot na celotni 

univerzi, posebej to velja za magistrski študij. Informacija je spodbudna tudi s tega vidika, ker kaže na 
to, da se na študijske programe vpisujejo motivirani študenti. V povprečju v študij vložijo sicer manj 
dela kot kolegi na univerzi, med posamičnimi komentarji pa so izpostavili to kot prednost, ki jim 
omogoča, da se ob študiju ukvarjajo tudi z drugimi aktivnostmi. Diplomanti FT UM so izpostavili 

dokončanje študija kot dobro osnovo za začetek dela, manj pa za prvo zaposlitev. Študenti, ki so 
obravnavani v tej analizi, so diplomirali v  obdobju, ko je turizem zaradi pandemije bolj kot zaposlovanje 

zaznamovalo čakanje na domu ter posledično odhod z delovnih mest in prezaposlovanje v druge 
panoge, kar je imelo negativne posledice tudi za njihove zaposlitvene možnosti. Učinek pandemije na 
zaposlovanje lahko pričakujemo še nekaj časa. Opazna je tudi visoka ocena vpliva študija na nadaljnjo 
kariero (skupno 4), kar pa je nižje, kot pretekla leta in prav tako povezano s prejšnjim komentarjem. .  

Diplomanti FT UM so v povprečju precej višje kot njihovi kolegi ocenili vpliv študijskih programov na 
pridobitev podjetniških sposobnosti (povprečna ocena FT UM 3,8; povprečna ocena UM 2,86) in vpliv 

na osebni razvoj (povprečna ocena FT UM 4,57; povprečna ocena UM 4,01). Diplomanti so mnenja, da 

so programi FT UM široko zastavljeni, da so usmerjeni v poklice (predvsem pričakovano diplomanti 
posodobljenih različic 1. stopenjskih programov) in imajo relativno dober akademski ugled (povprečna 
ocena vseh diplomantov FT je enaka povprečni oceni vseh diplomantov UM, to je 3,6). Nižje od 
povprečja UM so diplomanti ocenili zahtevnost programov, relativno nizka pa je ocenjena tudi možnost 
svobodnega oblikovanja predmetnika. Pri sledenjem vprašanju je sicer ocena celo nekoliko višja od 
povprečja UM, ki je 2,52. Ocena vseeno ni visoka in narekuje premislek o uvajanju več izbirnosti v 
študijske programe.  

Pri načinu pedagoškega dela so študenti višje od povprečja UM ocenili vse oblike dela, pri čemer velja 
posebej izpostaviti visok poudarek na raziskovalnih projektih (povprečna ocena FT UM 3,61; 

povprečna ocena UM 2,56), praktičnem izobraževanju (povprečna ocena FT UM 3,65; povprečna 
ocena UM 2,63) ter spoznavanju dejstev in praktičnih znanjih (povprečna ocena FT UM 3,89; povprečna 
ocena UM 3,12). Visoko so študenti ocenili tudi prisotnost projektno in problemsko zasnovanega 
učenja (povprečna ocena FT UM 3,87; povprečna ocena UM 3,08), kar je približno v enakih vrednostih 
kot preteklo leto. 

Študenti so visoko (nadpovprečno) ocenili tudi zadovoljstvo s strokovnimi službami fakultete, 
pedagoškimi delavci in vodstvom, medtem ko so v povprečju slabše kot njihovi kolegi na UM ocenili 
zadovoljstvo s prostori (tudi knjižnico) in dostopnostjo gradiv. 
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Med kompetencami so najvišje ocenili sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi, delo z ljudmi 

iz drugih kulturnih okolij, spodobnost hitrega usvajanja novega znanja in sposobnost iskanja novih idej 

in rešitev, komunikacije v prvem tujem jeziku,  pripravo pisnih poročil in beležk, ter delo z 

računalnikom. Pri vseh navedenih kompetencah so diplomanti FT svojo usposobljenost ocenili bolje 

kot ostali kolegi na UM in ni zaznati večjega odstopanja od preteklih let. Izpostaviti velja velik razkorak 

v povprečni oceni med diplomanti FT in UM pri nekaterih kompetencah, ki je ravno tako stalen: 

predvsem na področju komunikacije v tujih jezikih (1. in 2.), praktične usposobljenosti, zmožnosti 
produktivnega sodelovanja ter dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. Takšen rezultat je smiseln 
glede na zastavljene kompetence študijskih programov na področju turizma in potrjuje pravilnost v 

izvedbi pedagoškega procesa za doseganje teh ciljev. Kompetenca, ki so jo diplomanti FT UM v 

prejšnjem analitičnem obdobju ocenili nižje od svojih kolegov na UM, zmožnost dela pod stresom, je 

bila v tej anketi ocenjena bolje in celo višja od povprečne ocene vseh UM diplomantov. Glede na 

priporočila Strateškega sveta FT UM in ugotovitve CRP raziskave o kompetencah, ki bodo v prihodnosti 

potrebne za delo v turizmu, je stres na delovnem mestu ena od pomembnih okoliščin, ki jo morajo 
znati zaposleni v turizmu obvladovati. Prenova vseh študijskih programov na FT UM, ki je potekala v 

preteklih letih, je zaradi tega šla v smer krepitve učnih izidov na področju afektivne domene.  

Na podlagi ankete o zadovoljstvu s študijem lahko ugotovimo, da je edino opazno odstopanje od 
preteklih let relativno nižje zadovoljstvo diplomantov magistrskega študijskega programa, kar je 
nekoliko presenetljivo predvsem zaradi tega, ker so običajno izražali višje stopnje zadovoljstva s 
posameznimi kategorijami v odnosu do kolegov s 1. stopnje študija. Ker gre za zelo majhne številke 
zajetih odgovorov v anketi, je ta vpliv neznačilen, vsekakor pa mora sprožiti interes za pogovore in 

iskanje razlogov za takšno stanje. Kljub temu ocene po posameznih kategorija v večini primerov ne 
odstopajo od ocen preteklih let. 

Podrobneje so ukrepi za izboljšave predstavljeni v akcijskem načrtu oz. bodo obravnavani v okviru 
priprave prihodnjih strateških smernic FT, ki začenjajo nastajati v 2022. 

3.5 Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost  

Strokovno se študenti na FT UM udejstvujejo v okviru aktivnosti, ki jih fakulteta organizira za interno 
in zunanjo javnost. Mednje sodijo različne prireditve in dogodki, ki so lahko promocijskega značaja ali 
strokovni in znanstveni posveti. Študenti se vključujejo v organizacijske odbore in aktivno sodelujejo 
pri pripravi in izvedbi dogodkov. Študentom se na podlagi njihovega sodelovanja izda potrdilo o 
sodelovanju, s tem se njihovo sodelovanje tudi ovrednoti z delovnimi urami. Delež tako pridobljenih 
strokovnih izkušenj študenti lahko uveljavljajo v okviru obveznega praktičnega usposabljanja na 
študijskih programih FT UM.  

V letu 2021 je opazna praznina, ki je nastala po ukinitvi razpisovanja ti. PKP in ŠIPK projektov, 
namenjenih vključevanju študentov v znanstveno in strokovno delo v povezavi z gospodarstvom in 

lokalnim okoljem, ter izpadom tržnih projektov zaradi Covid-19 pandemije.  

Na Fakulteti smo poskusili to praznino zapolniti predvsem z vključevanjem študentov v strokovno delo, 
ki nadgrajuje pedagoški proces, kar se primarno reflektira čez objave, kjer so študenti soavtorji. V teh 
primerih gre za posebno pozitivne primere praks povezovanja z lokalnim okoljem. S pomočjo Založbe 
Univerze v Mariboru je v letu 2021 izšlo 6 takih monografij, ki jih še posebej izpostavljamo na tem 
mestu. 
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Slika 3.5: Strokovne monografije objavljene v letu 2021, kjer so vključeni študenti FT UM 

 

 

V okviru zaključnih del študijskih programov študenti opravljajo lastne raziskave. V okviru magistrskega 
študijskega programa študenti opravljajo individualno raziskovalno delo, ki ga vodi izbrani izvajalec ob 
sodelovanju ostalih visokošolskih učiteljev na fakulteti, tudi predavateljev iz tujine. Študente se 
spodbuja k odličnim raziskovalnim dosežkom, kar se odraža tudi v objavah zaključnih del, predvsem 
magistrskih, v obliki člankov v strokovnih in znanstvenih revijah ter različnih zbornikih. 

3.6 Organiziranost študentov in aktivno vključevanje v soupravljanje fakultete 

Študentski svet (ŠS) FT UM je v študijskem letu 2020/21 sestavljajo 18 članov iz vrst študentov. Člani 
študentskega sveta se sestajajo na sejah študentskega sveta FT UM in podajajo mnenja o kandidatih v 
postopku habilitacij, obravnavajo aktualno študentsko problematiko in skladno z Zakonom o visokem 
šolstvu, Statutom UM in Pravilnikom o sestavi in delovanju študentskih svetov UM samostojno in 
avtonomno skrbijo za svoje delovanje ter vključujejo študente v soupravljanje FT UM. V študijskem letu 
2020/21 so svoje odločitve sprejeli na eni konstitutivni seji, sedmih rednih, osmih izrednih sejah in 

petih korespondenčnih sejah. ŠS FT UM prispeva k zagotavljanju večje kakovosti študijskega procesa, 
saj nenehno razpravlja o problemih, ki se pojavijo tekom študija in zanje išče rešitve. Prav tako 
študentski svet skrbi za promocijo študentske ankete o pedagoškem delu ter obremenitvi študentov. 
Študentska anketa služi kot osnovna podlaga za podajo mnenja o kandidatih v postopku habilitacije. 
Na sejah ŠS FT UM se pripravijo sklepi in oblikujejo predlogi na pobudo in utemeljitev vseh članov ŠS 
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FT UM. Omenjeni predlogi in sklepi se po potrebi posredujejo Komisiji za študijske zadeve FT UM, 
vodstvu fakultete ter drugim komisijam in organom fakultete. ŠS FT skrbi tudi za pestro obštudijsko 
dogajanje, ki pa velikokrat predstavlja velik izziv zaradi oddaljenosti od samega sedeža UM. ŠS FT UM 
je za izvedbo programa dela za leto 2020/21 s strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru prejel 
2095,10 EUR. Vabila na dogodke, ki jih organizira ŠS FT, so objavljena na Facebook in Instagram strani 

ŠS FT. 

Trenutno spletno mesto z informacijami o ŠS FT UM je dostopno tukaj. 

3.7 Sodelovanje študentov pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in izvajanju dejavnosti 
visokošolskega zavoda 

Študentje so aktivno vključeni v vse organe upravljanja, z dvema predstavnicama tudi v KOK FT. V 

preteklem evalvacijskem obdobju študentje izpostavljajo dva ključna predloga, ki sta bila podana na 

organe upravljanja FT UM. 

• Predlog številka 1: Sofinanciranje nagrajevanja tutorjev študentov za študijsko leto 2020/21 

Študentski svet FT je podal predlog na Poslovodni odbor Fakultete za turizem o sofinanciranju izvajanja 
študentskega tutorstva v študijskem letu 2020/21. V študijskem letu 2020/21 je bilo imenovanih sedem 

tutorjev študentov, med njimi tudi tutor za tuje študente. Smatramo, da je to delo častno in vredno 
finančne ali kakšne druge oblike nagrade. Prav tako smo mnenja, da nagrajevanje motivira študente za 
prijavo na tovrstne razpise. Študentski svet FT je zaprosil za znesek v vrednost 150 eur. Poslovodni 
odbor FT je znesek odobril. 

• Predlog številka 2: Manj seminarskih nalog na magistrskem programu, naj se to nadomesti s 
kakšnimi drugimi alternativnimi rešitvami 

Študentski svet Fakultete za turizem je omenjeno zadevo izpostavil na Komisiji za študijske zadeve. 
Študenti magistrskega programa so izpostavili, da je v tem času, ko pedagoški proces poteka virtualno, 

preveč seminarskih nalog in si želijo alternativnih oblik nalog. Predsednica Komisije za študijske zadeve 
je naš predlog posredovala izvajalcem predmetov na magistrskem študijskem programu. Zadeve so 

bile, skladno z učnimi načrti, uspešno prilagojene. 

Študentski svet FT je vključen v evalvacijo študijskih programov kot eden ključnih deležnikov; študentje 
evalvacijsko delo – podobno kot pedagogi – opravijo po zaključenem semestru, ko na evalvacijskih 
srečanjih obravnavajo zadeve, vezane na študijske programe. 

3.8 Sodelovanje in povezanost predstavnikov študentov z drugimi študenti 

Študentski predstavniki zastopajo svoje kolege na sejah Študentskega sveta FT, ki potekajo najmanj 
enkrat mesečno. Naloga študentskih predstavnikov je, da pred vsako sejo zberejo mnenja svojih 
kolegov v letniku, o tem ali se pojavljajo kakšne težave, kaj bi bilo potrebno spremeniti, pohvaliti itd. 

Nato študentski predstavniki na seji poročajo prodekanici za študentska vprašanja in ostalim članom o 

aktualni študentski problematiki. Prodekanica za študentska vprašanja nato poroča o težavah in 
pohvalah na različnih organih, kjer se sproti obravnava situacija. 

ŠS FT redno beleži aktivnosti svojega dela, o delu obvešča študente in druge javnosti in izvaja aktivnosti 

za nemoten potek študija in obštudijskega življenja na FT UM. 

https://www.ft.um.si/studij/uporabno/#studentski-svet
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3.9 Obštudijska dejavnost 

Obštudijske dejavnosti študentov FT študenti organizirajo sami v okviru ŠS (ob pomoči FT UM). Študenti 
organizirajo športne (redna tedenska rekreacija) in prostočasne (pikniki, izleti, zabave) aktivnosti, pa 
tudi dobrodelne (dobrodelni obiski v decembru, zbiralne akcije) in informativne projekte (teden 

zdravja, dan kave itd.). V preteklem študijskem letu smo zaradi pandemije morali prilagoditi prijavljeni 

program dela obštudijskih dejavnosti in ga izvesti v prilagojenem obsegu. 

Študenti ravno tako sooblikujejo fakultetne dogodke, ki se odvijajo tekom študijskega leta: Dan 
Fakultete za turizem UM, študentska prireditev v sklopu predmeta Management prireditev, Dan 
turizma na FT UM, Uvajalni dan za študente 1. letnikov, Tradicionalno brucovanje FT UM, Teden 
zdravja, informativni dnevi, sodelovanje na sejmu Informativa, itd. Fakulteta študentom ponuja več 
možnosti organiziranih obiskov mednarodnih konferenc in sejmov turizma. Študenti imajo možnost 
znotraj projektov, ki jih organizira FT pridobiti dodatna koristna znanja in izkušnje, ki pa niso obvezni 
del študijskih programov. Ob podpori/spremstvu pedagogov se udeležujejo mednarodne turistične 
borze ITB v Berlinu ter mednarodnih konferenc in tekmovanj s področja turizma (Turizmijada, MEKST).  

Glede na zaznan interes in potrebo po organizaciji kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, smo 
v 2020/2021 pripravili vsebine učnih načrtov za dva predmeta, ki bi jih lahko izvedli že v študijskem 
letu 2021/2022. 

Tabela 3.9.1: Obštudijske dejavnosti 

Obštudijska dejavnost Glavni namen obštudijske 
dejavnosti (max. 3 stavki) 

Uspešnost pri doseganju 
namena* 

športne aktivnosti skrb za zdravje, dobro počutje 
in sproščeno druženje – 

preživljanje časa na kakovosten 
način 

Namen je bil zaradi ukrepov ob 

epidemiji le delno dosežen. 

družabni dogodki sproščeno druženje, 
povezovanje, nadaljevanje 

tradicije 

Namen je bil zaradi ukrepov ob 

epidemiji delno dosežen; 
večina pomembnih dogodkov 
je bila izpeljana. 

dobrodelni obiski organizacij dobrodelnost, družbena 
odgovornost, dvigovanje 

ozaveščenosti o prisotnosti 
študentov v okolju 

Večina aktivnosti je bila 
izvedenih – namen dosežen. 

mednarodni dogodki (MEKST, 

ITB ...) 

druženje, izobraževanje in 
povezovanje s širšim, 
mednarodnim okoljem 

Namen je bil delno dosežen – 

zaradi ukrepov ob epidemiji vse 

planirane aktivnosti niso bile 

izvedene. 

3.10 Varovanje pravic študentov 

Varovanje pravic študentov in njihovo obravnavo opredeljuje Statut UM, pravice študentov s posebnim 
statusom pa tudi Pravilnik o statusu študentov s posebnim statusom UM ter Pravilnik o študijskem 
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procesu študentov invalidov na UM, ki ju na Fakulteti za turizem dosledno spoštujemo. Ob vpisu na 
študij na FT UM ti študenti podajo vlogo za priznavanje statusa na Komisijo za študijske zadeve, ki vlogo 
obravnava in dodeli status. Pred obravnavo na komisiji se s posameznim študentom opravi razgovor, v 
katerem se opredeli oblike prilagoditve izvedbe študija. Ob priznavanju posebnega statusa se študentu 
določijo tudi oblike prilagoditve. O statusu študenta so obveščeni vsi izvajalci enot, na katere je takšen 
študent vpisan in so ta status dolžni spoštovati. Pri organizaciji študijskega procesa se upoštevajo tudi 
potencialne fizične omejitve študentov s posebnim statusom – zagotovi se jim izvedba študijskega 
procesa v dostopnih prostorih. Vsi pravilniki in postopki so študentom predstavljeni na spletni strani. 

Varovanje pravic posameznika, povezanih z osebnimi informacijami, je opredeljeno na povezavi. 

Posebna pozornost je namenjena študentom s tujim državljanstvom. V študijskem letu 2018/2019 smo 
z dopolnitvami tutorskega sistema ustanovili vlogo tutorja za tuje študente in tutorja učitelja, ki je prav 
tako posebej zadolžen za spremljanje tujih študentov. Sistem tutorstva na takšen način je namenjen 
predvsem rednim študentom oz. tistim, ki študirajo v slovenskem jeziku in po večini prihajajo iz držav 
Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. V študijskem letu 2019/2020 smo prvič 
imenovali tutorko učiteljico in tutorje študente za tuje študente. Njihova naloga je, da se vsaj v začetnih 
mesecih s študenti redno srečujejo in jim pomagajo pri vključevanju v skupnost študentov in v 
obštudijske aktivnosti. V študijskem letu 2018/2019 smo sicer začeli z izvedbo izrednega študija v 
angleškem jeziku, na katerega so vpisani študenti iz držav Azije in Rusije. Izkušnja iz prvega leta kaže, 
da študenti potrebujejo intenzivno administrativno in tudi študijsko podporo, ki jo skušamo čim bolje 
organizirati – že v letu 2018/2019 smo okrepili referat za študijske zadeve s sodelavko, ki je posebej 
odgovorna za podporo tujim študentom na izrednem študiju v angleškem jeziku, v 2020/2021 pa smo 

postopoma začeli tudi z uvedbo tutorja učitelja za študente na izrednem študiju, s čimer smo jim 

olajšali vključevanje v študijski proces in njegovo spremljanje. 

Vsi izvajalci FT UM so zavezani k spoštovanju načel profesionalne etike in k ravnanju skladno z 
veljavnimi pravili na UM ter tudi s sprejetim kodeksom profesionalne etike Univerze v Mariboru. Vsi 

izvajalci so seznanjeni z vsebino kodeksa in so ga dolžni spoštovati. V primeru kršitve etičnih načel ali 
diskriminatornega ravnanja se študenti lahko obrnejo na svoje predstavnike v ŠS, ki anonimno naprej 
posredujejo prijavo, ali pa neposredno na prodekanjo za študijske zadeve oz. dekana. Na FT komisija 
za spremljanje pritožb študentov še ni bila ustanovljena. Študenti imajo možnost v okviru vsake seje 
Komisije za študijske zadeve FT UM in Senata FT UM podati pritožbe in zahtevati ukrepe. Ob koncu 
vsakega semestra prodekanja za študijske zadeve pozove predstavnike študentov v Komisiji za 
študijske zadeve, da podajo poročilo o preteklem semestru in izpostavijo morebitna diskriminatorna 

vedenja ali druge nepravilnosti. 

3.11 Študentska anketa 

Povprečje ocen izvajalcev pedagoškega procesa na FT na lestvici od –2 do +2 je bilo v študijskem letu 
2020/21 1,54 (3. mesto med fakultetami), medtem ko je bila skupna povprečna ocena Univerze v 

Mariboru 1,45. Trend rasti povprečne ocene se počasi umirja, slabo ocenjenih pedagogov (nižje kot 
0,5) ni, prav tako ni ponavljanj težav skozi več let. Vse težave se rešujejo sproti – vzpostavljeni so odlični 
mehanizmi za njihovo naslavljanje. Tematike, povezane z izzivi pedagoškega dela, se obravnavajo na 
Komisiji za študijske zadeve FT, v okviru Senata FT in tudi drugih srečanj sodelavcev FT, na katerih 
razpravljamo o kakovosti na FT. Aktualni izzivi se kažejo predvsem na področju medkulturne 

komunikacije med študenti samimi ter med učitelji in študenti, predvsem z vidika obvladovanja 
multikulturne skupine študentov. 

https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Strani/default.aspx
https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Kodeks%20profesionalne%20etike%20Univerze%20v%20Mariboru.pdf
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Fakulteta za turizem pedagoško kakovost tudi nagrajuje, in sicer s plaketo, ki jo vsako leto podeli 

najboljšemu pedagogu po mnenju študentov, pri čemer je pomanjkljivo izpostavljen kontekst 

obremenitve pedagogov in s tem relevantnosti ocen (predvsem zaradi velikosti vzorca); pri 

nagrajevanju je torej smiselno upoštevati obremenitev pedagogov kot enega izmed ključnih kazalnikov 

uspeha njegovega dela. 

Med ključnimi izzivi za izboljšanje procesa izvedbe študentske ankete študentje izpostavljajo predvsem 

ažurno izpolnjevanje. Težava se namreč pojavi, ko od zaključenega predmeta do konca študijskega leta 
mine več kot polovica leta, s čimer se zaradi oddaljenosti dogajanje morda malce popačijo rezultati. 
Študenti se zato kolikor se da redno angažirajo pri promociji ažurnega izpolnjevanja študentske ankete. 
Prav tako študentje predlagajo širši dostop do komentarjev dela posameznih pedagogovo – konkretno 

za vse predstavnike Študentskega sveta, pri čemer pa je potrebno biti previden v izogib spornih praks. 

 

 

3.12 PREDNOSTI 

• Dostopnost profesorjev za študente, intenzivno sodelovanje v različnih projektih. 

• Majhnost fakultete, dobro vzajemno poznavanje med študenti, pedagogi in drugimi 

zaposlenimi. 

• Interes pedagogov za napredovanje, izobraževanje in izboljšave. 

• Bližina meje z Republiko Hrvaško in dostopnost do drugih trgov držav bivše republike 
Jugoslavije. 
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• Dostopnost do programov mednarodnih študijskih izmenjav in pridobivanja izkušenj v okviru 
praktičnega usposabljanja študentov. 

• Medkulturna pestrost študentov, ki prispeva k medsebojnemu učenju študentov in pedagogov 
ter spodbuja pozitivne družbene vrednote. 

• Prilagodljivost oblik študija na različne situacije. 

• Znanje o pridobivanju študentov na strateških trgih za Republiko Slovenijo in poznavanje 
administrativnih postopkov. 

• Izvedba dveh programov v angleškem jeziku kot izredna oblika študija. 

• Akreditirana dislocirana enota fakultete v Ljubljani. 

• Fleksibilnost v prehodu na oblike poučevanja na daljavo. 

• Dobro sodelovanje in medsebojna pomoč pedagogov pri pedagoških prijemih in v 
administrativnih procesih. 

• Aktualizirani študijski programi. 

3.13 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

Dolgoročni ukrepi: 

• Spremljanje kompetenc in potreb trga dela ter redno posodabljanje študijskih programov. 

• Dvig kakovosti izobraževanja: stalno spodbujanje k udeležbi na delavnicah v organizaciji UM in 
vsaj 1x letno interna delavnica za pedagoge FT UM. 

• Intenzivna promocija študijskih programov in razvoj novih promocijskih orodij. 

• Strateški razvoj študijskih programov (vsebinska jedra). 

Kratkoročni ukrepi so umeščeni v akcijski načrt za študijsko leto 2021/2022. 
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4. MATERIALNE RAZMERE 

[V poglavju 4. se zajema finančne podatke zadnjega zaključenega koledarskega leta] 

4.1 Prostori in oprema 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvaja študijski proces na treh lokacijah:  

• v najetih predavalnicah Gimnazije Brežice (1 velika predavalnica za 100 oseb, 3 majhne 

predavalnice za 35 oseb in računalniška učilnica); 
• v prostorih Mladinskega centra Brežice (dve predavalnici, vsaka za ca. 16 oseb) ter 

• v lastni avli, ki je na sedežu fakultete, CPB 36 Brežice. 

Vse predavalnice so opremljene s projektorji in računalniki ter imajo dostop do interneta. V 
računalniški učilnici je nameščenih 15 stacionarnih računalnikov. 

Upravna zgradba, ki je v starem mestnem jedru na Cesti prvih borcev 36, ima skupaj 530,6 m2 površin.  

Delovni prostori zaposlenih so relativno majhni, vendar kljub temu dobro opremljeni.  

Tabela 4.1.1: Nabava opreme po letih       

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Stacionarni računalniki - strokovne službe 8 8     6 

Stacionarni računalniki - bibliotekarka 1 1       

Stacionarni računalniki - predavalnica 19 19       

Prenosni računalniki 29 29 1 7   

Projektorji 5     1 2 

Tablični računalniki 7     1 1 

Tiskalniki 3         

Digitalni fotoaparat 1         

Tiskalnik bibliotekarka 1         

Čitalec črtnih kod 1         

WI FI vstopne točke 9         

Tiskalnik A4 laser MF 4HP color     1     

Kamera logitech webcam HD C930e   3   1   

Monitor Philips       7 4 

Strežnik in mrežna oprema         1 

 

Ostaja potreba po novi zgradbi, ki bo omogočila izvajanje pedagoškega procesa na enem mestu. V letu 
2021 je bila zaključena investicijska dokumentacija PZI, katere cilj je zagotovitev potrebnih prostorskih 
kapacitet za delovanje fakultete skupaj z bivanjskimi kapacitetami za študente. 

Predmetna investicija se načrtuje na novi lokaciji. Fakulteta za turizem ima že izdelano PZI 
dokumentacijo. Prvotno načrtovan pričetek izvajanja investicije (ki naj bi bil v letu 2019) se je zamaknil, 
ker država še ni zagotovila svojega dela sredstev za investicijo. Gradnja Fakultete za turizem je v bila 

uvrščena v seznam prioritetnih investicij Vlade RS v 2021. 
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Fakulteta v okviru finančnih zmožnosti posodablja računalniško opremo. V letu 2021 je bil iz projekta 
Best Med nabavljen strežnik in mrežna oprema, iz projekta ARRS – Digitalno prestrukturiranje  pa 

prenosnik Lenovo ThinkPad. Ostala računalniška oprema je bila nabavljena iz vira MIZŠ. 

4.2 Financiranje 

Sredstva za izvajanje rednih študijskih programov (pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela na 

FT UM) se zagotavljajo iz proračunskih sredstev, sredstva za izvajanje izrednega študija pa iz prispevkov 

(šolnin) izrednih študentov. Dodatna sredstva za izvajanje raziskovalne dejavnosti se zagotavljajo s 
prijavami na razpisane projekte, torej z namenskimi sredstvi za izvajanje projektov. Dejavnost fakultete 

je pretežno javna služba, prihodki od tržne dejavnosti pa so predvsem prihodki od projektov, 
pridobljenih na trgu, in dejavnost založbe.  

Fakulteta za turizem je v predzadnjih petih letih vsako leto povečevala obseg svoje redne dejavnosti. V 
letu 2021 je fakulteta prvič ustvarila manj prihodkov kot v letu prej. V tem letu je namreč prejela manj 
sredstev MIZŠ iz uredbe (ukinitev dodatnih sredstev, ki jih je fakulteta prejemala iz naslova 

internacionalizacije). 

Fakulteta je poslovno leto 2021 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki. Kljub negativnemu 

rezultatu je bilo poslovanje fakultete vse leto likvidno, saj je za tekoča plačila vseh obveznosti 
pravočasno najemala likvidnostne kredite bodisi pri ostalih članicah, bodisi pri rektoratu. 

Tabela 4.2.1: Uspešnost realizacije finančnih načrtov (po denarnem toku) v zadnjih petih letih 

LETO 
FINANČNI NAČRT REALIZACIJA 

PRIHODKI ODHODKI REZULTAT PRIHODKI ODHODKI REZULTAT 

2017 803.485,00 €  1.033.971,00 € - 230.486,00 €  845.107,00 €  992.330,00 €  - 147.223,00 € 

2018 964.538,00 € 1.234.170,00 € - 269.632,00 € 1.150.158,00 € 1.177.476,00 € -27.318,00 € 

2019 1.195.302,00€ 1.383.409,00€ -188.107,00€ 1.229.471,00€ 1.243.351,00€ -13.880,00€ 

2020 1.339.836,00€ 1.433.817,00€ -93.981,00€ 1.356.858,00€ 1.303.407,00€ 53.371,00€ 

2021 1.362.854,00€ 1.743.258,00€ -380.404,00€ 1.319.037,00€ 1.384.579,00€ -65.542,00€ 

 

Iz grafa 4.2.1 je razvidna struktura prihodkov. Največji delež vseh prihodkov predstavlja vir MIZŠ 
uredba, ki v letu 2021 predstavlja 74,4 % vseh prihodkov. Prihodki po uredbi MIZŠ so vse do leta 2021 
vsako leto naraščali. Ravno tako rastejo prihodki iz naslova šolnin, ki v letu 2021 predstavljajo 12 % 

vseh prihodkov. Prihodki iz znanstveno raziskovalne dejavnosti v letu 2021 predstavljajo 3,2 % sredstev 

iz državnega proračuna in 5,8 % iz proračuna EU. Prihodki iz tržne dejavnosti so znašali 0,2 % vseh 
prihodkov; le-ti so skoraj v celoti ustvarjeni s tržnimi projekti. 
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Tabela 4.2.2: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja (denarni tok) 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 
odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Javna služba skupaj 1.309.660 1.365.578 -55.918 104,30 99,30 98,60 

MIZŠ 981.422 994.489 -13.067 101,30 74,40 71,80 

ARRS 8.424 5.922 2.502 70,30 0,60 0,40 

Druge agencije : SPIRIT, JAK, 

JŠRIPS.. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 

Druga ministrstva 10.000 0 10.000 0,00 0,80 0,00 

Občinski proračunski viri 15.335 10.895 4.440 71,00 1,20 0,80 

Sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 

42.518 42.819 -301 100,70 3,20 3,10 

Cenik storitev univerze: sredstva 

od prodaje blaga in storitev iz 

naslova izvajanja javne službe 
157.657 181.898 -24.241 115,40 12,00 13,10 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 
7. OP, Cmepius in drugi projekti 

iz pror. EU 75.949 109.650 -33.701 144,40 5,80 7,90 

Drugi viri 18.355 19.905 -1.550 108,40 1,40 1,40 

Trg 9.377 19.001 -9.624 202,60 0,70 1,40 

              

Skupaj 1.319.037 1.384.579 -65.542 105,00 100,10 99,90 

 

Graf 4.2.1: Struktura prihodkov v letih 2017–2021 
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Prihodki po uredbi MIZŠ na študenta so v letu 2021 znašali 5.180 EUR in so se v letu 2021 znižali iz 
6.054 EUR na študenta v letu 2020. Razlog je v padcu prihodkov iz uredbe MIZŠ. 

 

Graf 4.2.2: Prihodki po Uredbi na število rednih študentov po letih 2017–2021 

 

 

4.3 Prilagoditve študentom s posebnimi potrebami 

FT UM je za študijsko leto 2020/2021 pripravila, sprejela in potrdila Akcijski načrt za odpravljanje ovir 
za študente invalide. Pripravljen je v skladu z 2. členom Pravilnika o študijskem procesu študentov 
invalidov Univerze v Mariboru. Glede na to, da imamo na Fakulteti za turizem UM evidentirane 

študente invalide, so v akcijskem načrtu zajete aktivnosti za enako obravnavo in varovanje pravic 
študentov invalidov ter ureditev pogojev za potencialne ciljne skupine študentov z gibalnimi in 

finomotoričnimi težavami. Pomembne informacije zanje so dostopne na povezavi. 

4.4 Knjižnična dejavnost 

4.4.1 Predstavitev knjižnice in knjižnične dejavnosti fakultete 

Knjižnica Fakultete za turizem deluje od 19. marca 2015. Nudi podporo pedagoškemu procesu in 
znanstveno-raziskovalnemu delu. Uporabniki oz. člani knjižnice so študenti ter zaposleni na FT UM, 

včlanijo pa se lahko tudi drugi uporabniki. Informacije o knjižnici so dostopne na spletnem naslovu 
https://www.ft.um.si/studij/uporabno/#knjiznica. Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS 

(dostop na https://www.izum.si/). Informacije o gradivu so dostopne v računalniškem knjižničnem 
katalogu (lokalna baza FTBRE), za vse uporabnike knjižnice pa preko lokalne baze podatkov na spletni 
strani COBISS+. Knjižnična zbirka knjižnice FT pa je dostopna študentom, zaposlenim in drugim 
uporabnikom v Knjižnici Brežice. 

Delovni čas knjižnice je v ponedeljek, torek, sredo in petek od 7. ure do 18.30, v četrtek od 7. do 15. 

ure in soboto od 8. do 13. ure. 

Ker se knjižnična zbirka FT UM še dopolnjuje, si lahko študenti brezplačno izposojajo gradivo iz UKM in 
ostalih knjižnic v okviru UM, prav tako pa imajo možnost izposoje v dobro založenih splošnih knjižnicah 
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v Krškem in Brežicah. Knjižnični fond FT UM se dopolnjuje na osnovi predlogov študentov ter priporočil 
nosilcev in izvajalcev predmetov. 

V knjižnici je 25 % zaposlena univerzitetna diplomirana bibliotekarka, ki ima strokovni naziv v knjižnični 
dejavnosti samostojni bibliotekar. Bibliotekarka ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja in opravljena 

usposabljanja za samostojno delo v knjižnici (bibliotekarski izpit, licenca in dovoljenje za vzajemno 
katalogizacijo dovoljenja A, B1, B2, uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga, Izposoja, 

Katalogizacija itd.). 

4.4.2 Knjižnična zbirka – knjižno in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

Knjižnična zbirka obsega obvezno študijsko literaturo ter ostalo strokovno in znanstveno gradivo, ki je 
potrebno za študijski proces in znanstveno-raziskovalno delo zaposlenih. V knjižnici je na voljo tudi 
čitalniška izposoja serijskih publikacij, ki so večinoma darovi oz. izhajajo iz kotizacij zaposlenih na UM 
FT. Zaključna dela študentov Fakultete za turizem so dostopna le v prostorih knjižnice in so postavljena 
kot samostojna zbirka, do njihovih vsebin je možno dostopati preko digitalne knjižnice DKUM. 

Knjižnična zbirka Fakultete za turizem je konec leta 2020 obsegala 1.691 enot knjižničnega gradiva, od 
tega je 1.605 knjižnega gradiva ter 86 neknjižnega gradiva. Na novo je bilo pridobljenih 74 enot gradiva, 

od tega 19 enot z nakupom, 33 enot z obveznim izvodom ustanove in 22 enot z darovi. V DKUM-u je 

bilo v letu 2020 povezanih 33 zaključnih del. 

V bazi FTBRE oz. katalogu knjižnice je bilo na dan 31. 12. 2020 skupaj 1.880 bibliografskih zapisov, od 

tega največ zapisov 1.239 za knjige in zaključna dela ter 45 zapisov za serijske publikacije, 2 zapisa za 

integrirane vire, 331 zapisov za članke in ostale sestavne dele ter 263 zapisov za izvedena dela. Za 

potrebe osebnih bibliografij je bilo kreiranih 218 zapisov. 

4.4.3 Knjižnična zbirka – elektronski viri 

Dostop do elektronskih virov za zaposlene in študente omogoča univerzitetni iskalnik UM:NIK. Nabavo 

elektronskih virov za UM izvaja UKM, ki skrbi za nabavo mednarodne znanstvene literature in baz 

podatkov (skupna prijava na razpis ARRS). Financiranje nabave poteka z združevanjem sredstev članic 
UM in UKM. V študijskem letu 2020/2021 je bilo dostopnih 65 podatkovnih baz, 39.24 naslovov 

serijskih publikacij ter 13.722.071 elektronskih knjig in drugih digitalnih dokumentov. 

4.4.4 Razvoj knjižnične dejavnosti fakultete 

Knjižnično dejavnost na FT UM so do konca aprila 2017 vodili knjižničarji iz UKM, s katero je fakulteta 

v letu 2015 sklenila Pogodbo o izvajanju knjižničarskih storitev. Z mesecem majem 2017 pa je bila 

zaposlena bibliotekarka, ki je prevzela naloge UKM: nabava in strokovna obdelava knjižničnega gradiva, 
vodenje bibliografij raziskovalcev (po potrebi tudi študentov) FT UM, medknjižnična izposoja, izdajanje 
potrdil o poravnanih obveznostih do knjižnice, dodeljevanje UDK vrstilcev za zaključna dela, urejanje 
in objava zaključnih del FT v digitalni knjižnici UM – DKUM, informacijsko opismenjevanje uporabnikov 

(predstavitev knjižnice, informacijskih virov in Cobiss+ ter iskanje po informacijskih virih), posredovanje 

potrebnih podatkov o knjižnici vodstvu in ostalim pristojnim inštitucijam. V letu 2020 so knjižnično 
dejavnost ponovno prevzeli knjižničarji iz osrednje univerzitetne knjižnice Maribor. Izposojo knjižnega 
in neknjižnega gradiva ter serijskih publikacij izvajajo zaposleni v Knjižnici Brežice. 

Cilj knjižnice je, da z uvodnimi predstavitvami knjižnice v mesecu oktobru ter predstavitvami iskanja po 
COBISS+ in podatkovnih bazah pri posameznih predmetih študente seznani z delovanjem knjižnice, 

https://libguides.ukm.um.si/viri/umnik
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osnovnimi storitvami in z vsem ostalim kar knjižnica nudi (informacijskimi viri). S tem želi spodbuditi 

potencialne uporabnike k večji obiskanosti knjižnice, izposoji gradiva in uporabi informacijskih virov ter 

storitev, ki so jim na voljo.  

Knjižnico FT UM je v letu 2020 obiskalo 364 uporabnikov. Uporabniki so si izposodili skupaj 476 enot 

gradiva. Preko medknjižnične izposoje sta bili izposojeni 2 enoti gradiva. 

4.4.5 Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti 

V knjižnici FT UM se je delež aktivnih uporabnikov (študentov in zaposlenih z visokošolskega zavoda) 

glede na število potencialnih uporabnikov knjižnice med leti 2018 in 2020 zmanjšal, kar lahko pripišemo 
ukrepom zaradi epidemije. In sicer je bilo v letu 2018 66,67 % aktivnih uporabnikov glede na število 
potencialnih uporabnikov knjižnice, v letu 2019 94,09 %, v letu 2020 pa 60,66 %.  

Knjižnica FT UM ima v sklopu Knjižnice Brežice na voljo 1673,00 m2 neto uporabnih površin, kar znaša 
povprečno cca. 5 m2 na potencialnega uporabnika, ter 130 čitalniških mest, kar znaša cca. 2 potencialna 
uporabnika na čitalniški sedež. Knjižnica je bila tedensko odprta cca. 42 ur. 

Do maja 2017 so knjižnično dejavnost FT UM vodili bibliotekarji iz UKM in je bilo zato število aktivnih 
uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 0, z zaposlitvijo 
bibliotekarke v knjižnici FT UM pa je bilo 190 aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 
v letu 2018, v letu 2019 pa se je število aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca povečalo na 
239 aktivnih uporabnikov. V letu 2020 pa je bila knjižničarka zaposlena za 0,25 EPZ strokovnega delavca 
in se je delež aktivnih uporabnikov povečal na 740. 

Proračun knjižnice FT UM se je skozi leta spreminjal. Najvišji delež prihodkov za knjižnico v celotnih 
prihodkih visokošolskega zavoda je bil v letu 2019, in sicer 1,24 %, najnižji pa v letu 2020, 1,04 %, v letu 

2018 je znašal 1,10 %. Delež stroškov za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke knjižnice 
je bil najnižji v letu 2018 40,63 %, najvišji v letu 2019, ko je znašal 54,97 %, v letu 2020 pa 42,99 %. 

Delež stroškov za nakup elektronskih informacijskih virov glede na celotne stroške nabave knjižničnega 
gradiva je bil najvišji v letu 2018, 79,44 %, najnižji v letu 2019, 45,86 %, v letu 2020 je znašal 57,28 %. 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (št. enot) na potencialnega uporabnika je 

bil najvišji v letu 2018, in sicer 0,63 enote, najnižji prirast pa je bil v letu 2020 0,24 enote na 

potencialnega uporabnika. 

Uporaba osnovnih knjižničnih storitev se je med leti 2018 in 2020 spreminjala zaradi vpliva epidemije. 

Število izposojenih enot na potencialnega uporabnika knjižnice je bilo najvišje v letu 2019 3,69 enote, 
najnižje v letu 2020 1,56 enot, v letu 2018 pa je znašalo 2,44 enote na potencialnega uporabnika. 

Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega uporabnika pa je bilo najvišje v letu 2020 in sicer 

32,04 vpogledov na potencialnega uporabnika, najnižje v letu 2018 22,49 vpogledov na potencialnega 

uporabnika, v letu 2019 pa 25,35 vpogledov na potencialnega uporabnika.  

V letih od 2018 do 2020 je bilo izvedeno informacijsko opismenjevanje – predstavitev in iskanje po 

informacijskih virih UKM za študente FT UM. V letu 2020 so imeli 3 ure informacijskega opismenjevanja 

v študijskih programih visokošolskega zavoda na strokovnega delavca knjižnice. Za potrebe vodenja 

bibliografij je bilo v letu 2018 vnesenih 262 bibliografskih zapisov, v letu 2019 322 ter v letu 2020 339 

bibliografskih zapisov. 
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4.5 Skrb za okolje in trajnostni razvoj 

Skrb za okolje je del fakultete v prvi vrsti skozi študijske programe, saj je trajnostna in okoljska 

ozaveščenost ena ključnih komponent sodobnega turizma. Strateških ukrepov na tem področju sicer 
ne izvajamo, smo pa v minulih letih skrbno uredili ločevanje odpadkov, zbiranje papirja, ob vsako 
stikalo in pipo namestili opozorilo o ugašanju/zapiranju, zaposlene se spodbuja k odgovornem tiskanju, 
tudi v študijskem procesu (naloge ipd.) se večinoma poslužujemo e-oblike. Na pobudo Komunale 

Brežice in njihovega projekta uporabljamo izključno steklene vrče in kozarce ter ne ustekleničeno vodo. 

Z nabavo stojal za kolesa smo postali prijaznejši do sodelavcev in študentov, ki prihajajo na delo/študij 
s kolesom (živijo v bližini fakultete), z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije skušamo 
zmanjševati število poti z avtom. Na temo zdravja in skrbi za okolje poteka tudi študentski projekt 
Teden zdravja, v okviru katerega študentje organizirajo različne tematske delavnice in dogodke, ki so 
vsaj posredno vezani na okolje in trajnostni razvoj. 

Zaradi izvedbe on-line predavanj (kot posledica nastalih izrednih razmer) je bilo porabljenega bistveno 

manj papirja. Z uporabo digitalnega podpisa pa se je poraba papirja še dodatno znižala, hkrati pa so se 
skrajšali delovni procesi. 

4.6 PREDNOSTI 

Fakulteta omogoča osnovne materialne pogoje za delo vsem zaposlenim, vsekakor pa na področju 
materialnih razmer in financ ima naslednje prednosti:  

• Projektna aktivnost in uspešnost zaposlenih, s čimer lažje zagotavljamo oz. izboljšujemo 
materialne pogoje za zaposlene.  

• Podpora Občine Brežice z zagotavljanjem finančnih sredstev za pokrivanje stroškov najemnin 
za predavalnice. 

• Zaključena je celotna projektna dokumentacija za gradnjo nove stavbe fakultete, gradnja je 
načrtovana v finančnem načrtu fakultete za leto 2022. 

• Vsakoletna rast prihodkov iz naslova šolnin, kar omogoča fakulteti znatni dodatni vir prihodka. 

• Implementacija digitalnega podpisa. 

4.7 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

• Izboljšanje materialnih pogojev fakultetnega delovanja z zagotovitvijo dostojnih prostorov – 

gradnja nove stavbe. 

• Postopno sistematično uvajanje (še bolj pa spremljanje uvajanja) načel zelene pisarne. 
• Digitalizacija procesov in spodbuda k digitalni transformaciji fakultete. 

• Zagotovitev hitre in učinkovite IT podpore. 
• Spremljanje razpisov in možnosti za dopolnitev programske opreme oz. licenc zanjo. 

• Zagotoviti finančna sredstva za vsakoletno posodabljanje in povečevanje obsega knjižničnega 
gradiva 
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5. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, POSODABLJANJE IN 
IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

5.1 Sistem zagotavljanja kakovosti 

V skladu s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti UM Komisija za ocenjevanje kakovosti FT 

spremlja, vrednoti in spodbuja skrb za kakovost na vseh področjih fakultetnega delovanja, aktivno je 
vpeta v evalvacijske postopke fakultete in redne letne samoevalvacije. Presoja kakovosti, aktivno 

opozarjanje na priložnosti za izboljšave in spremljanje uresničevanja načrta sprejetih ukrepov za dvig 
kakovosti dela so ključne naloge komisije. Ta si prav tako prizadeva za stalno spodbujanje razprav in 
vključevanje vseh zaposlenih in študentov FT v prizadevanja za dvig kulture kakovosti na fakulteti. 
Komisijo sestavlja osem članov iz vrst visokošolskih učiteljev/sodelavcev, študentov in strokovnega in 
administrativnega osebja. Pri svojem delu spremlja uresničevanje vizije in strateških usmeritev 
fakultete ter aktivno opozarja na priložnosti za izboljšanje delovanja in dvig kakovosti na sistemski 

ravni. Svoje ugotovitve na letni ravni strne v samoevalvacijskem poročilu, v katerem je ovrednotena 
kakovost delovanja fakultete po posameznih področjih.  

V študijskem letu 2020/21 se je KOK FT sestajala po predvidenem terminskem planu in sicer so bila 

srečanja zaradi epidemije COVID-19 izvedena v okolju MS Teams. Praviloma so seje sledile sejam KOKU 

(katerih smo se redno udeleževali) z mesečnim zamikom in na ta način sledile dogajanjem na področju 
kakovosti znotraj UM. Obenem KOK na sejah odpira širše tematike s področja skrbi za kakovost na sami 
članici, se sprotno odziva na aktualna dogajanja v okviru področja svojega delovanja, obravnava 
pobude in predloge za izboljšanje ter jih po presoji posreduje vodstvu oz. drugim pristojnim organom 

fakultete v obravnavo.  

Na področju spremljanja in spodbujanja kakovosti smo v zadnjem letu posodobili obliko spremljanja 
(merjenja) napredka in zagotavljanja kakovosti – aktualizirali smo funkcionalnost akcijskega načrta s 
poudarkom na zapiranju zanke kakovosti po modelu kroga PDCA. V preteklem letu so se člani KOK 
redno srečevali na formalnih in neformalnih srečanjih s predstavniki vodstva ter preverjali uspešnost 
realizacije posameznih predlaganih ukrepov za izboljšanje kakovosti.  Celovito analizo akcijskega načrta 
smo opravili ob dveh presečnih terminih - spomladanskem (marca ob oddaji samoevalvacijskega 

poročila) in jesenskem (septembra ob zaključku študijskega leta). 

Poleg sestankov s kolegijem vodstva smo imeli tudi srečanje s Študentskim svetom FT UM in kolegijem 

strokovnih delavcev. V jeseni 2020 smo gostili evalvatorje v sklopu notranje evalvacije študijskih 
programov UM – evalvirana sta bila UN in MAG program. V aprilu in maju 2021 smo sodelovali pri 1. 

evalvacijskem obisku evalvatorjev NAKVIS ob reakreditaciji UM.  

Zaradi epidemije to leto nismo izpeljali Dneva kakovosti, smo pa v duhu časa pripravili navodila za 
obnašanje na spletnih dogodkih, predavanjih in vajah, ki smo jih posredovali študentom ter 
zaposlenim, da bi bili bolje pripravljeni na novo spletno realnost. Prav tako smo posodobili anketo o 

zadovoljstvu zaposlenih in jo prestavili v spletno obliko, da smo jo lahko izvedli tudi med epidemijo. 

Ker se je to izkazalo za pozitivno sprejeto novost, smo sklenili obdržati tak način pridobivanja mnenj 
zaposlenih.  

Člani komisije so se v preteklem letu udeleževali tudi različnih izobraževalnih in drugih dogodkov, kot 
so delavnice NAKVIS, izobraževanja INOVUP in UM ter podobno. Smo pa ob koncu študijskega leta v 
septembru organizirali okroglo mizo z zunanjimi deležniki oziroma delodajalci, kjer so podali svoje 

mnenje o študijskih programih, kompetencah študentov ter njihovi viziji za razvoj kadrov v turizmu. 
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Kot pomembno novost lahko izpostavimo novo spletno stran fakultete, na kateri se zdaj nahaja tudi 

zavihek kakovost (https://www.ft.um.si/o-fakulteti/kakovost/) in kjer so objavljene pomembne 

informacije s tega področja, s čimer se dviguje tudi zavest o kakovosti. 

Glede na izkazana zavzeta prizadevanja za izboljšave in kontinuirane aktivnosti na tem področju lahko 
razvoj kulture kakovosti na fakulteti ocenimo pozitivno. Prav tako lahko kot odlično ocenimo zavzetost 
komisije za stalno izboljšanje ne le kakovosti celotne fakultete, ampak tudi delovanja same komisije. 

5.2 Samoevalvacija 

Proces samoevalvacije na FT poteka skladno s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti UM, aktom Procesi 

notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na UM, navodili Komisije za 

ocenjevanje kakovosti UM ter na osnovi predpisane oblike samoevalvacijskega poročila (SEP) s 
prilogami. Vodi ga KOK FT UM, ki ima svoja srečanja praviloma vsakič po seji KOKU, SEP-u pa se še 
posebej posveti na prvih sejah v letu. 

Proces samoevalvacije na FT začne teči z začetkom novega koledarskega leta, ko se zberejo in 
analizirajo ključni (kvantitativni) podatki. KOK FT s pozivom prosi pristojne službe za posamezna 
področja za pripravo podatkov/informacij. Po fazi zbiranja preidemo na fazo analize stanja, v procesu 
katere se predstavniki KOK sestanemo z deležniki (predvsem prodekani in strokovnimi službami) in 
preverimo dosežke, ki jih v zadnji fazi ovrednotimo. Na podlagi ovrednotenja se lotimo načrtovanja za 
prihodnje leto (analiza akcijskega načrta in začrtanje korektivnih ukrepov za naslednje obdobje). Po 
obravnavi in sprejemu na KOK FT se poročilo pošlje v obravnavo in potrditev pristojnim organom, 
Študentskemu svetu FT in Senatu FT. Ključni vsebinski poudarki in proces samoevalvacije se 
predstavitajo v okviru zbora delavcev, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za 

znanstveno-raziskovalne zadeve in na sestanku strokovnih služb, prav tako s predstavitvijo gostujemo 

na seji Študentskega sveta. S tem se zaposlene in študente seznani z ugotovitvami samoevalvacije, 
analizo izvedbenih ukrepov ter akcijskim načrtom korektivnih ukrepov za naslednje samoevalvacijsko 

obdobje. Prav tako se izdelan SEP objavi na spletni strani fakultete. 

Kot bistven napredek pri izvajanju samoevalvacije ocenjujemo v KOK FT sprejet načrt o dveh 
samoevalvacijskih »presečiščih« na letni ravni. Gre za dva presečna termina, ob katerih preverimo 
uresničevanje korektivnih ukrepov in aktivnosti Akcijskega načrta. Osrednjemu terminu procesa 
samoevalvacije, ki se zaključi z oddajo samoevalvacijskega poročila ob koncu marca, smo dodali še 
septembrski termin. Cilj prizadevanj je, da procese in realizacijo ukrepov, vezanih na študijsko leto, 
preverimo ob njegovem koncu, spomladi pa dodamo t. i. check point (iz zanke PDCA), kjer preverimo 

napredek v tekočem študijskem letu in hkrati dokončno ovrednotimo preteklo (študijsko) leto. 

5.3 Uresničevanje akcijskega načrta fakultete 

Akcijski načrt je bil v študijskem letu 2020/2021 zastavljen ambiciozno, kar je odraz velikega 

prizadevanja za izboljšave na številnih področjih našega dela. Nenehna težnja k višji kakovosti je tudi 
ključna agenda tako KOK FT kot fakultete v celoti. 

Nekaj ukrepov oz. aktivnosti je ostalo neizvedenih še iz prejšnjega akcijskega načrta (za leto 19/20); 
med njimi smo uresničili projekt nove spletne strani, ki predstavlja izjemno pridobitev, sprejeli nov 

obrazec za lažje spremljanje vključevanja gospodarskih deležnikov v zaključna dela naših študentov, 

zaposlenim omogočili službeno digitalno potrdilo za podpisovanje dokumentov in naredili nove korake 

na poti k zagotovitvi težko pričakovane lastne stavbe. Ukrepe, ki so vezani na sprejemanje nove 

strategije, smo, zaradi oteženih razmer dela, ki temelji na povezovanju (in zahteva srečevanje v živo) 
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prestavili v študijsko leto 2021/2022. Podobno velja za zagon Alumni kluba – načrtovane so aktivnosti 
v živo, ko bo to omogočal čas. 

Graf 5.3.1: Grafični prikaz razmerja med predlaganimi novimi ukrepi v akcijskem načrtu 
za novo obdobje, ter prenešenimi neizpolnjenimi in delno izpolnjenimi ukrepi iz 

preteklega akcijskega načrta 

 
 

 

V študijskem letu 2020/2021 smo izpostavili 35 ukrepov oziroma aktivnosti; med slednjimi smo jih 

izpolnili 23, 10 le delno, 2 aktivnosti pa ostajata nerealizirani. 

Graf 5.3.1: Grafični prikaz razmerja med izpolnjenimi, delno izpolnjenimi in 
neizpolnjenimi ukrepi iz preteklega akcijskega načrta 

 
 

 

Med ključnimi vzroki za neizpolnjevanje izpostavljamo zaostreno zdravstveno situacijo, ki je imela za 
posledico težje pogoje dela in zato bolj okrnjene možnosti sodelovanja/povezovanja, reševanja 
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skupnih izzivov. Posledica epidemije je tudi veliko večja obremenjenost in utrujenost kadrov, kar je 

prav tako vzrok, da nekaterih aktivnosti ni bilo mogoče nasloviti. Kadrovska stiska kot posledica 
finančne podhranjenosti institucije negativno vpliva na izvedbo korektivnih ukrepov. Z navedenimi 
vzroki so povezane prav vse delno realizirane ali nerealizirane aktivnosti oz. ukrepi v študijskem letu 

2020/2021. 

Vseeno pa smo uspeli realizirati večino zastavljenega, na kar smo ponosni. 

Na raziskovalnem področju je bil napredek znaten. Vztrajali smo pri rednih srečanjih raziskovalcev, 

gostili pomembne akademike in strokovnjake, pa tudi podjetnike tako iz Slovenije kot tujine, realizirali 

nove raziskovalne zaposlitve, ozaveščali o pomembnih tematikah (pomen nemerljivih kriterijev 

raziskovanja, partnerstev in mreženja ...) in nadgradili protokol za samoevalvacijo posameznikov – 

raziskovalcev (priprava na letni razgovor). Veliko truda smo vložili v prijavo programske skupine – 

zaenkrat nismo bili uspešni. 

Kadrovsko smo se ojačali tudi na področju projektnega dela – zaposlili smo vodjo projektne pisarne, 

odnose z javnostmi in promocijo pa prenesli na eno osebo. Potrudili smo se za izboljšanje pogojev dela 

skozi razbremenjevanje pedagoško najbolj obremenjenih (nove zaposlitve, drugačen razrez 
obremenitev). Na področju skrbi za zdravje ostajamo skromni – tako v razmislekih kot v ukrepanju. 

Na področju študijske dejavnosti je za nami prvo leto izvedbe prenovljenih študijskih programov, ki 
smo jih skrbno evalvirali tako ob polletju kot ob koncu leta; v evalvacijo smo vključili tudi študente. 

Izvedenih je bilo več aktivnosti – delavnica, seminar – za študente, ki jim do zaključka študija po krajšem 
ali daljšem premoru ne manjka več veliko. Pripravili smo dva nova programa na področju kreditno 
ovrednotene obštudijske dejavnosti, pripravili vse potrebno za akreditacijo doktorskega študijskega 
programa (program potrjen, v izvedbo v letu 22/23), v študijski proces smo vključevali tuje akademike 

in strokovnjake. Izziv ostaja izredni študij, kjer se kaže potreba po intenzivnejšem tutorskem sistemu. 

Prav tako imamo še nekaj idej za boljše vključevanje tujih študentov na redne programe (premislek o 

sistemu Leto+). 

Z že omenjeno novo spletno stranjo smo dobili tudi dokumentno središče; aktivnosti za še boljšo 
interaktivnost še načrtujemo. Nova spletna stran je močno podprta tudi z vsebinami s področja 
kakovosti, kar smo skrbno načrtovali in uspešno izvedli. Proces samoevalvacije za leto 19/20 je bil 

izveden po načrtih (in najbolje do sedaj). Prenovili smo anketo o zadovoljstvu zaposlenih in jo tudi 

uspešno izvedli (tudi v začetku leta 21/22). KOK FT si še naprej prizadeva za širše članstvo – zastopstvo 

vseh deležniških skupin na FT, prav tako tudi za boljše obveščanje o svojem delu in delu FT nasploh. 

Analiza celotnega akcijskega načrta fakultete za 2020/21 je kot priloga 1 (v obliki excelove datoteke) 

dodana poročilu. 

5.4 Spreminjanje, posodabljanje in izvajanje študijskih programov 

Procesi spreminjanja, posodabljanja in izvajanja študijskih programov se izvajajo kot so opredeljeni v 

dokumentu Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi 
v Mariboru, ki ga je septembra 2017 potrdil Senat UM. Dokument z opisi procesov je dostopen na 

spletni povezavi. 

UM redno spremlja in revidira izvajanje študijskih programov in presoja, ali dosegajo zastavljene cilje, 
ali so izpolnjene potrebe študentov in družbe. Namen spremljanja je nenehno izboljševanje kakovosti. 

Fakultete, članice univerze, letno izvajajo programske samoevalvacije, ki so namenjene presoji in 

revidiranju ter sistematičnemu izboljševanju kakovosti študijskih programov. Za izvedbo so odgovorni 

https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Procesi-notranjega-upravljanja-in-spremljanja-kakovosti-studijskih-programov-na-UM-2017.pdf
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dekani fakultet, pristojni prodekani in vodje študijskih programov. Natančnejše zadolžitve so v 

pristojnosti dekana fakultete. Pri izvedbi morajo sodelovati zaposleni, študenti in drugi deležniki. 

V postopku programske samoevalvacije se zbrane informacije ustrezno analizirajo in predlagajo ukrepi 

za odpravo pomanjkljivosti, predlagajo izboljšave ter zagotovi aktualnost študijskega programa. 

V okviru programske samoevalvacije se presoja: 

• vsebina programa v luči najnovejših raziskav v določeni disciplini, s čimer se zagotavlja, da je 
program posodobljen in aktualen; 

• interes za študij, ustreznost kandidatov, prehodnost študentov, uspešnost zaključka študija, 
obremenitev študentov, internacionalizacija študijskega programa; 

• povezanost z delovnim okoljem in zaposljivost diplomantov; 

• izvedba študijskega programa, ki spodbuja študente k aktivni vlogi v učnem procesu (na 
študenta osredotočeno učenje, poučevanje in ocenjevanje); 

• primernost in učinkovitost postopkov preverjanja in ocenjevanja znanja študentov; 

• zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom in s študijskim programom; 

• pedagoške in raziskovalne reference vključenih visokošolskih učiteljev; 

• učno okolje, podporne storitve in njihova primernost v okviru študijskega programa. 

Povzetek samoevalvacijskih poročil študijskih programov je priloga in sestavni del 

samoevalvacijskega poročila fakultete, posamezna samoevalvacijska poročila študijskih programov 
v celoti so dostopna po potrebi oziroma na zahtevo. 

5.5 PREDNOSTI 

• Vedno več izkušenj na področju spremljanja, presojanja in spodbujanja kakovosti.  

• Redno delovanje KOK FT UM in aktivno sodelovanje z vsemi deležniki procesa kakovosti 
(vodstvom, zaposlenimi, študenti, delodajalci in ostalimi zunanjimi deležniki). 

• Mlada, motivirana in zagnana ekipa z močno željo po napredovanju na vseh področjih 
delovanja fakultete. 

• Dobro sodelovanje KOK FT z vodstvom na posameznih aktivnostih in ukrepih, kar nam 

omogoča majhnost in povezanost fakultete. 

• Krepitev zavedanja vseh na fakulteti o pomembnosti kakovosti in njenega stalnega 

zagotavljanja tudi s pomočjo nove spletne strani. 

• Uspešno izpeljana prenova ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter prestavitev v spletno okolje. 

5.6 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

• Organizirati srečanja s posameznimi skupinami zaposlenih z namenom spodbujanja 

zagotavljanja kakovosti. 

• Optimizacija priprave akcijskega načrta in nova časovnica izvedbe (v jeseni za naslednje leto). 
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• Redna aktualizacija ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu in nova časovnica 
izvedbe ankete (takoj po končanem študijskem letu). 

• Dopolniti sestavo KOK s predstavnico/kom raziskovalcev, da bi na ta način v komisiji zagotovili 
zastopanost vseh interesnih skupin na fakulteti. 

• Spodbujati usposabljanja in izobraževanja članov KOK in vodij študijskih programov na temo 

standardov in presoj kakovosti v visokem šolstvu. 
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6. PRILOGE 

- Analiza akcijskega načrta ukrepov fakultete za zadnje zaključeno obdobje. 

- Prikaz aktualne sestave organov in drugih enot upravljanja fakultete. 

- Povzetki samoevalvacijskih poročil študijskih programov [v enem dokumentu]. 


