
zap. št. NASLOV TEME MENTOR OPIS V SLO

PRIMER

Uporaba YouTube posnetkov za promocijo 

turistične destinacije: primerjava med državo X in 
državo Y

BOŠTJAN BRUMEN

Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo 
YouTube posnetkov, ki jih izbrani (primerljivi) državi uporabljata 
za promocijske namene in poskuša ugotoviti, ali obstajajo 
korelacije med kakovostjo in količino posnetkov na eni strani in 
glavnimi turističnimi kazalniki na drugi strani

1. Virtualno vodenje na destinaciji x JASNA POTOČNIK TOPLER

Študent(ka) razišče možnosti turističnega vodenja prek spleta in 
izvede kvalitativno in/ali kvantitativno raziskavo med izvajalci in 

udeleženci virtualnih tur na določeni destinaciji. Na osnovi 
študija literature in lastne raziskave razišče prednosti in slabosti 
virtualnih vodenj. 

2.
Reprezentacija turistične destinacije v (spletnem) 
turističnem diskurzu JASNA POTOČNIK TOPLER

Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo 
izbranih virov turističnega diskurza (npr. spletne strani/ 
turističnega vodnika/ brošure itd.), ki opisujejo destinacijo in 
poskuša ugotoviti, kakšni atributi so v analiziranem besedilu 
pripisani destinaciji in s kakšnimi tehnikami ter jezikovnimi 
sredstvi je to doseženo.

3.

Jezikovni turizem (analiza jezikovnega turizma kot 

podtipa kulturnega turizma na primeru posamezne 

agencije ali posamezne destinacije)

JASNA POTOČNIK TOPLER

Študent(ka) opravi pregled literature na področju kulturnega in 
jezikovnega turizma, izvede kvalitativno in kvantitativno (npr. 

metoda delno strukturiranih intervjujev, pridobivanje podatkov 

z vprašalniki, analiza vsebine itd.) raziskavo v agenciji, ki se 
ukvarja z jezikovnim turizmom, ali pa študent predstavi 
določeno destinacijo jezikovnega turizma.

4.
Organizacijska kultura kot vodilo delovanja v 

organizacij
Mitja Gorenak

Kandidat/ka na primeru turistične organizacije, ki jo predhodno 
dogovori z mentorjem analizira organizacijsko kulturo le-te in 

njene vplive na načine delovanja te organizacije.

5. Živiš ali samo govoriš? Mitja Gorenak

Kanddiat/ka prouči večje število spletnih strani organizacij v 
istem segmentu turizma (npr. hoteli), ter preveri v kolikšni meri 
se v ospredje postavlja koncept trajnosti. V drugi fazi analize z 

intervjuji med vodji/direktorji analizira ali so trajnostne prakse 

nekaj o čemer zgolj govorijo ali le-te tudi sami živijo. 
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6.
Kako uporabiti humor za komuniciranje o 

podnebnih spremembah v turizmu?  
MAJA TURNŠEK

Študent(ka) analizira literaturo o primernih ukrepih blaženja 
podnebnih sprememb v turizmu in literaturo o humorju kot 

prepričevalni tehniki ter določi primerno metodo raziskovanja 
za to raziskovalno vprašanje.

7.
Kako uporabiti zgodbarjenje za komuniciranje o 

podnebnih spremembah v turizmu? 

MAJA TURNŠEK
Študent(ka) analizira literaturo o primernih ukrepih blaženja 
podnebnih sprememb v turizmu in literaturo o zgodbarjenju kot 

prepričevalni tehniki ter določi primerno metodo raziskovanja 
za to raziskovalno vprašanje.

8.
Podnebne spremembe in izziv zmanjševanja 
ponudbe mesa v gostinstvu

MAJA TURNŠEK

Študent(ka) analizira literaturo o zmanjševanju zaužitega mesa 
kot enem izmed ukrepov blaženja podnebnih sprememb v 
gostinstvu in turizmu ter določi primerno metodo raziskovanja 
za ta izziv

9.

“Nudging”: choice architecture and climate change 
in tourism   

MAJA TURNŠEK

The student analyses the literature on the so-called nudging 

theory and its application in research on climate change in 

tourism, including the critiques of the approach. Student 

decides on the research question and research methods with 

regards to own testing of the theory and proposals for future 

measures on climate change mitigation in tourism (pisanje v 

angleščini)  

10.
Uporaba chatbotov v x (vrsti) turizma / Uporaba 

chatbotov na x spletni strani / Uporaba chatbotov 

na slovenskem turističnem trgu

Boštjan Brumen

Študent izvede kvalitativno (SCV metoda), po možnosti 
kvantitativno raziskavo (anketa znanja) o uporabi chatbotov na 

spletnih straneh za določeno vrsto turizma, primerjalno analizo 
ali testiranje zadovoljstva uporabnikov. Cilj je spoznati nove 

tehnologije, primerjati z drugimi spletnimi stranmi ali samo 

analizirati določeno spletno stran.

11.
Analiza in strateški načrt za trajnostni in odgovorni 
razvoj izbrane turistične destinacije Marko Koščak

Študent na podlagi izbranega tipa raziskave izvede analizo 
izbrane turistične destinacije ter na osnovi ugotovitev iz analize 
predlaga strateški načrt za njen trajnostni in odgovorni razvoj. V 
strateškem delu po korakih oblikuje vizijo, prioritete, ukrepe, 
določi indikatorje in sistem monitoringa ter ostale parametre 
pomembne za trajnostni in odgovorni razvoj izbrane destinacije.



12. Etični in odgovorni turizem - realnost ali utopija Marko Koščak

Študent izvede kritično analizo izbrane literature in teoretskih 
ter strokovnih razprav, vključno s primeri dobre prakse v 
mednarodnem akademskem kakor tudi v praktičnem okolju. Na 
podlagi ugotovitev predstavi diskusijo in usmeritve za  trenutne, 

kot tudi napove prihodnje trende oziroma možne scenarije 
razvoja v izbrani turistični destinaciji. 

13.

Vpliv pandemičnih in ostalih negativnih vplivov na 
prihodnji trajnostni in odgovorni razvoj turistične 
destinacije

Marko Koščak

Študent na podlagi izbranih raziskovalnih orodij analizira 
pretekle in trenutne razmere v turistični destinaciji s poudarkom 
na primeravi pred in po nastanku negativnega vpliva ter 

predstavi polemično diskusijo ter možne scenarije nadaljnega 
razvoja.

14.

Analysis and strategic plan for the sustainable and 

responsible development of the selected tourism 

destination

Marko Koščak

Based on the selected type of research, the student performs an 

analysis of the selected tourism destination and, based on the 

findings from the analysis, proposes a strategic plan for its 

sustainable and responsible development. In the strategic part, 

step by step formulates the vision, priorities, measures, 

determines the indicators and the monitoring system as well as 

other parameters important for the sustainable and responsible 

development of the chosen destination.

15. Turizem kot orodje regionalnega razvoja Marjetka Rangus

Študent na osnovi kvalitativnega raziskovanja opravi analizo 
obstoječih regionalnih povezav in vrednoti njihov učinek na 
razvoj turizma in regij, koriščenje regionalnih razvojnih 
mehanizmov za razvoj turizma in moč nosilcev vodilnih 
destinacij v odnosu do drugih regionalnih struktur.

16. Vloga EU v razvoju turizma na lokalni ravni Marjetka Rangus

Študent analiza vlogo EU in njene turistične politike. Študent 
izvede študijo primera za izbrano občino/destinacijo koriščenja 
EU sredstev za razvoj turizma.

17. Dekarbonizacija gastronomske ponudbe Marjetka Rangus
Študent preuči možnosti zmanjševanja toplogrednih plinov v 
gastronomiji na izbranem primeru.

18.
Ponudba gastronomskega turizma in prilagajanje 

podnebnim spremembam v Sloveniji
Marjetka Rangus

Študent preuči podnebne scenarije in pričakovane trende na 
področju gastronomskega turizma. Študent analizira 
potencialne grožnje in s pomočjo fokunsih skupin ter intervjujev 
analizira obstoječe scenarije prilagajanja podnebnim 
spremembam v gastronomiji.



19. Turistična ponudba ob reki Dravi Gregor Jagodič

Študent identificira možne turistične produkte v ob reki Dravi 
med Mariborom in Središče ob Dravi, pri čemer opredeli še 
potrebno infrastrukture za razvoj produktov in ekonomičnost 
posameznih produktov. Posebej je zaželena vključitev točk za 
izposojo kajakov in drugih plovil brez motornega pogona na 

celotni reki Dravi. Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi 
Regionalna razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko 

dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri 
pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine 
naloge.

20. Upravljanje naravnih vrednot na Pohorju Gregor Jagodič

Študent identificira naravne vrednote na Pohorju potrebnih 
upravljanja in dovolj zanimivih za obiskovalce. Za posamezno 

naravno vrednoto je potrebno opredeliti smiselnost plačevanje 
vstopa, predvideti okvirne stroške vzdrževanje, vodenja in 
ureditve JPP ter parkirišč in ostale spremljajoče turistične 
ponudbe. Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna 
razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko dobro 

pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri 
pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine 
naloge.



21.
Načrtovanje razvoja in ponudbe na Mariborskem 
Pohorju

Gregor Jagodič

Študent lahko pripravi idejno zasnovo za: a) obnovo stare 

postaje Krožno kabinske žičnice za potrebe informativno 
promocijskega centra, kjer bodo vzpostavljeni TIC, interaktivna 

in digitalno podprta razstava o naravi in ponudbi Pohorja, 

gostinski lokal, trgovina s spominki in lokalnimi izdelki, 

seminarska soba za manjše poslovne in učne dogodke, športna 
trgovina in izposoja opreme, ali b) idejno zasnovo za oživitev 
Cerkve sv. Bolfenka (ponovna vzpostavitev informacijsko-

kulturnega Centra za naravno in kulturno dediščino Pohorja z 
redno zbirko in občasnimi razstavami, predavanji, dogodki ipd.), 
ali c) zasnuje 5-zvezdnično doživetje »Raziskovanje skrivnosti 
pohorskega pragozda«, ali d) naredi analizo in nadgradnjo 

vsebin, ki bi območje od vznožja Mariborskega Pohorja do 
Razglednika naredili privlačno in atraktivno za obiskovalce, ali e) 

oblikuje predlog vsebin, vezanih na gastronomijo – morda 
nadgradnja produkta kulinarične transverzale ali njene 
promocije, ali f) oblikuje nabor različnih doživetij oz. produktov 
(npr. gozdni velnes, energijske točke, detox …), ali g) pripravi 

predlog dogodkov, ki bi od pomladi do jeseni oživljali dogajanje 
pod in na Pohorju (upoštevajoč že obstoječe prireditve in 
dogodke). Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna 
razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko dobro 

pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri 
pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine 
naloge.



22. Mrežni podjetniški inkubator za turizem v Podravju Gregor Jagodič

Študent opredeli in analizira predloge ciljnih skupin bodočih 
inkubirancev za izbrane občine (turizem, kultura, agroživilstvo). 
Ob tem pripravi tudi predloge za najprimernejše modele 
animacije bodočih podjetnikov v manjših občinah, ter zasnuje 
predloge promocijskih aktivnosti na lokalnem območju in za 
dvig ozaveščenosti lokalnega okolja. Pomoč pri pripravi naloge 
nudi tudi Regionalna razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru 

vsebinsko dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za 

vložen trud pri pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši 
opis vsebine naloge.

23. Turistična ponudba Kozjaka Gregor Jagodič

Študent opravi analizo turistične ponudbe Kozjaka in na tej 
osnovi priprava celostni predlog nadgradnje ponudbe, pri čemer 
je dobro podati tudi identifikacijo možnih povezovalnih 
produktov v navezavi s Pohorjem in Dravo. V nalogi je potrebno 

določiti potrebno infrastrukturo za razvoj produktov in finančna 
oceno vložkov vanje, ter pripraviti predlog komunikacije in 
celovite promocije tega območja. Pomoč pri pripravi naloge 
nudi tudi Regionalna razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru 

vsebinsko dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za 

vložen trud pri pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši 
opis vsebine naloge.

24. Krizni načrt destinacije/turističnega podjetja x Barbara Pavlakovič
Študent(ka) analizira stanje kriznega menedžmenta na izbrani 
destinaciji ali v turističnem podjetju. V zaključnem delu pripravi 
krizni načrt za prihodnje obdobje.

25. Industrijski turizem po pandemiji Covid-19 Barbara Pavlakovič
Študent(ka) analizira stanje industrijskega turizma po pandemiji 
Covid-19 in pripravi predloge za nadaljnji razvoj ter prilagoditve 

na postpandemično obdobje.

26.
Varnost zaposlenih v turizmu na destinaciji/v 

podjetju x
Barbara Pavlakovič

Študent(ka) analizira stanje varnosti zaposlenih na izbrani 
destinaciji ali v turističnem podjetju. V zaključnem delu pripravi 
načrt za prihodnje obdobje.



27. Družbene neenakosti, turistična potrošnja in prestiž Andreja Trdina

Študent(ka) v nalogi naslovi vprašanje zveze med družbenim 
razredom  (kapitali) in (turistično) potrošnjo ter razišče vlogo 
turističnih praks v družbenem razlikovanju in konstrukciji 
statusa. Glede na ožje opredeljeno raziskovalno vprašanje 
izpelje kvalitativno ali kvantitativno empirično študijo. 

28. Nova privlačnost znanega: turizem v bližini doma Andreja Trdina

Študent(ka) izvede kvalitativno raziskavo, kako domačini svoje 
lokalno okolje percepirajo kot potencialni turisti (zamegljevanje 

meje med izrednim in običajnim, strategije iskanja drugačnosti v 
kulturno poznanem okolju, pomen geografske vs. digitalne 

distance za odklop od vsakdanje rutine...)

29. Prakse življenjskostilnih mobilnosti Andreja Trdina

Raziskovanje izbrane oblike življenjskostilne mobilnosti (npr. 
second-home turizem/vikendaštvo/lastniške počitniške hišice ali 
karavaning) skozi ožje raziskovalno vprašanje, ki ga študent(ka) 
opredeli samostojno (npr. vprašanje razumevanja doma, 
navezanosti na prostor, pripadnosti, vprašanje svobode). 

30.
Potovanja z vlakom: od vsakdanjih mobilnosti do 

turizma 
Andreja Trdina

Študent(ka) opravi kvalitativno (etnografsko) raziskavo o 
praksah počasnega potovanja z vlakom, s katero razišče 
posameznikov odnos do izbranega prevoznega sredstva, 

posebnosti izkušnje potovanja z vlakom in alternativnih 
potovalnih stilov v razmerju do posameznikovega razumevanja 

časa in okoljskih zavez.

31.
Različne teme s področja zgodovine turizma od 19. 
stoletja do danes

Daša Ličen

Izvirna osvetlitev določene razmeroma ozko definirane epizode 
iz zgodovine turizma, pri kateri se študentka oz. študent 
poslužuje tako zgodovinskih kot drugih sekundarnih virov in 
teoretičnega aparata.



32.

Kritični pretres določene jedi ali celotne kuhinje 
(lokalne, regionalne, nacionalne) v luči turistične 
dejavnosti

Daša Ličen

Izhodišče je specifična jed ali kulinarika, ki jo v osnovi 
predstavimo, a je poudarek potem na družbeni 
kontekstualizaciji izbranega. Zakaj je na primer prav izbrana jed 

ali cela kulinarika del turističnega kulinaričnega repertoarja.


