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UVOD 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je mlada fakulteta. 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 fakultete: povezanost fakultete z lokalno skupnostjo in slovenskim turizmom, 

zagnanost kadrov za učenje in iskanje boljših rešitev ter prilagajanje individualnim potrebam študentov 
in zaposlenih.  

Fakulteta je nastala z neomajno podporo lokalne skupnosti in slovenskega turizma. To se dandanes 

odraža v veliki povezanosti fakultete z okoljem in aktivnim pristopom k iskanju odgovorov na vprašanje, 
kakšne kompetence potrebuje slovenski turizem od visoko izobraženih kadrov in na katere probleme 
potrebujemo raziskovalne odgovore. 

Fakulteti za turizem njena mladost prinaša odprtega duha, ki hkrati z ambicioznostjo in željo po 
dokazovanju pomeni konstantno iskanje načinov izboljšanja, učenja iz domače in tuje dobre prakse in 

iskanja načinov za preverjanje kakovosti. 

Svoji mladosti se fakulteta lahko zahvali tudi za njen osrednji steber kakovosti: delo z majhnimi 

skupinami študentov, prilagojenost individualnim potrebam tako študentov kot zaposlenih in, v skladu 

s poslanstvom Univerze v Mariboru, radosti ustvarjanja in raziskovanja.  

Tako ima fakulteta dva temelja zagotavljanja kakovosti. Prvi so uradni procesi pridobivanja informacij 

iz okolja in notranjega monitoringa: ob rednih samoevalvacijskih poročilih še letni razgovori z 
vodstvom, anketa med študenti in zaposlenimi, redna srečanja s Strateškim svetom, redni posveti na 
zborih delavcev, sejah senata in komisijah fakultete ter izredno dobro delujoč sistem preverjanja 
dispozicij in zagovorov zaključnih nalog študentov. Drugi, komplementaren steber, pa je skupna 
odgovornost za grajenje organizacijske klime na fakulteti, ki se odraža v vsakodnevnih srečanjih in 
pozornosti namenjeni konstruktivnim odnosom med zaposlenimi in študenti ter sprotnem iskanju 
izboljšav. 
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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 za turizem UM 

Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na 
vseh nivojih 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 za turizem UM 

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 za turizem UM 

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. 

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

UM 

Vsebinsko sta poslanstvo in vizija FT UM skladna s poslanstvom in vizijo UM. V obeh primerih gre za 

poudarek na raziskovalni in pedagoški odličnosti in mednarodni prepoznavnosti. Gre pa pri viziji in 
poslanstvu UM v primerjavi s FT UM razbrati pomembno, predvsem slogovno razliko, pri kateri 

priporočamo vodstvu FT UM premislek o načinu zapisa poslanstva in vizije v prihodnje. 

UM v svoji viziji daje poudarek na radosti ustvarjanja in v skladu s tem v svojem poslanstvu na 

iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega. UM tako 

poudarja veselje do dela in sodelovanja. Ocenjujemo, da je trenutno delovanje FT UM že v skladu s to 
vizijo in da bi bilo smiselno dodati predvsem radost ustvarjanja v vizijo in poslanstvo FT UM. Ne samo 

zaradi večje skladnosti z usmeritvijo UM, temveč predvsem zaradi timskega duha in veselja do dela, ki 
ga želimo ohraniti in spodbujati tudi v prihodnje. 

1.1.2 Uspešnost pri uresničevanju poslanstva in vizije fakultete  

Ocenjujemo, da je v študijskem letu 2018/2019 FT UM delovala v skladu s svojo strategijo na vseh 

zastavljenih področjih in da je bilo to študijsko leto na nekaterih področjih zelo uspešno za fakulteto. 

Na področju izobraževanja velja izpostaviti dobro sodelovanje fakultete z gospodarstvom, 

zagotavljanje kakovosti zaključnih del (utečen sistem pregleda dispozicij, nadgradnja priročnika), veliko 

https://www.um.si/univerza/predstavitev/Strani/Poslanstvo-in-vizija.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/predstavitev/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/predstavitev/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/za_zaposlene/Documents/Strategija%20razvoja%20FT%202017-2030.pdf
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zadovoljstvo študentov z izobraževanjem, mednarodno aktivnost študentov (Erasmus+) in predvsem 

korak naprej k iskanju odgovora na vprašanje, kakšne kompetence potrebujejo diplomanti turizma 
(koordinacija CRP TUR-KOM projekta). V študijskem letu 2018/2019 smo vpisali prve študente 

izrednega študija (izvedba v angleščini), naredili velik korak naprej k posodobitvi študijskih programov 
(izvedba več srečanj/delavnic/izobraževanj/usklajevanj) ter k spremljanju kakovosti na vseh področjih 
našega delovanja. 

Na znanstveno-raziskovalnem področju so se v študijskem letu 2018/2019 še bolje uveljavila temeljna 
področja delovanja fakultete, velik je bil napredek pri pridobivanju projektov, v katere so bili vključeni 
tudi številni študentje, realizirane so bile nove (načrtovane) zaposlitve (tudi strokovna pomoč za delo 
na projektih), obudili smo interne raziskovalne seminarje, ki so predvsem v pomoč mladim pri 
raziskovalnem delu, bili smo točkovno uspešni pri objavljanju. Vzpostavili smo Komisijo za znanstveno-

raziskovalne zadeve, ki bo v prihodnje aktivno skrbela za napredek na dotičnem področju. Še naprej 
smo (in bomo) skrbeli za mednarodno mreženje in spodbujanje timskega raziskovalnega dela. 

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 UP Fakulteto za turistične študije – 

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 disproporcionalno 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. 

Mednarodna primerljivost FT UM v preteklih letih ni bila ažurirana, priprava primerjave (prenovljenih) 
študijskih programov FT UM s tujimi sorodnimi institucijami po opredeljenih kazalnikih je predvideva 

med korektivnimi ukrepi akcijskega načrta 2019/20. 

1.2 Strategija 

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE 

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 

Na področju izobraževanja za poklice v turizmu fakulteta uspešno zagotavlja visok nivo znanja in 
kakovostne izobraževalne metode v sodelovanju s strokovnjaki z drugih fakultet ter s strokovnjaki iz 

gospodarstva. Vsebinsko se študijski programi usmerjajo v zeleni in trajnostni turizem ter turizem na 

podeželju. Glede na raziskovalno področje in izraženo mnenje nosilcev se je v letu 2017/2018 izkazalo 
za pomembno dodatno področje digitalizacija v turizmu, kjer smo pristopili tudi k projektu Turizem 4.0. 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/za_zaposlene/Documents/Strategija%20razvoja%20FT%202017-2030.pdf
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/za_zaposlene/Documents/Strategija%20razvoja%20FT%202017-2030.pdf
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Dosegli smo bistven napredek pri večji diferenciaciji in posodobitvi študijskih programov, ki bodo v 
veljavo stopili v študijskem letu 2020/2021, uspešno pa stopili na pot internacionalizacije z vpisom tujih 
študentov na izredni študij in akreditacijo dislocirane enote v Ljubljani. 

Na znanstveno-raziskovalnem področju je fakulteta še naprej gradila na ustvarjanju adekvatne klime 
za raziskovalno delo, vzpostavljanju povezav z gospodarstvom in mednarodnimi partnerji, predvsem 

pa na pridobivanju projektov in spodbujanju raziskovalne odličnosti. 

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, z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bilo 

študijsko leto 2018/2019, z vidika sodelovanja z zunanjimi partnerji fakultete, uspešno. 

Fakulteta za turizem UM je v letu 2014 ustanovila Strateški svet, ki ga sestavljajo predstavniki 

gospodarstva, zavodov in strokovnih združenj na 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. 

Pomemben steber sodelovanja z gospodarstvom so prakse študentov – v letu 2018/2019 so študentje 
prakso opravljali pri več kot 70 različnih podjetjih. Pomemben podatek za zagotavljanje kakovosti 

študijskih programov v sodelovanju s svetom turizma je koordinacija celostnega raziskovalnega 

projekta (CRP) »Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost 
slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov«. Rezultati bodo 

pomembno prispevali k oblikovanju predlogov izboljšav in posodobitev visokošolskega izobraževanja 
v turizmu in gostinstvu. 

Izpostavljamo mednarodno raziskovalno sodelovanje s tujimi univerzami in inštituti, ki je v letu 
2018/2019 še napredovalo, kar se odraža pri skupnih prijavah na mednarodne razpise. Prav tako 

narašča število partnerstev v okviru Erasmus+ izmenjav. Pohvalen je tudi podatek, da je v letu 

2018/2019 fakulteta nadaljevala svojo strateško usmeritev v pomoč lokalnemu okolju skozi 

raziskovalno in strateško delo pri oblikovanju strategij trajnostnega turizma. 

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 UM (11. 3. 2020). 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/katalog_informacij_javnega_zna%C4%8Daja/Strani/default.aspx
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ORGANIZACIJSKE ENOTE – PEDAGOŠKO DELO 

Pedagoško delo na Fakulteti za turizem UM je organizirano znotraj naslednjih organizacijskih enot: 

 Katedra za gostinstvo, turizem in hotelirstvo;  

 Katedra za interdisciplinarne turistične študije. 

V študijskem letu 2018/2019 je znotraj Katedre za gostinstvo, turizem in hotelirstvo je delovalo 8,6, 
znotraj Katedre za interdisciplinarne turistične študije pa 7 pedagoških delavcev. Fakulteta v praksi 

nima izpostavljenega 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. 

ORGANIZACIJSKE ENOTE – ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 

Znanstveno-raziskovalno delo na Fakulteti za turizem UM je organizirano znotraj naslednjih 

organizacijskih enot: 

 Inštitut za turizem; 
 Medpodjetniški izobraževalni center; 
 Mednarodni center za eksperimentalne raziskave v turizmu FT. 

Fakulteta tudi z zaposlenimi znotraj Inštituta za turizem aktivno deluje na različnih projektih; na dan 

30. 9. 2019 so bili znotraj Inštituta zaposleni v obsegu 2,36 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 turizma in podpora turističnim organizacijam; 
 Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov; 

 Izobraževanje v turizmu. 

ORGANIZACIJSKE ENOTE – STROKOVNE SLUŽBE 

Strokovne službe FT UM predstavljajo zaposlene na upravno administrativnih in strokovnih delovnih 

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

 Vodstvo tajništva; 
 Referat za študentske zadeve; 
 Referat za računovodske in finančne zadeve; 
 Referat za splošne zadeve; 
 Knjižnica. 

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 UM  

 Sestava Poslovodnega odbora Fakultete za turizem UM 

 Sestava Študentskega sveta Fakultete za turizem UM 

 Akademski zbor Fakultete za turizem UM 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/studij/studenti_za_studente/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Documents/AZ%20objava_12.3.2020.pdf
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 Komisije Senata Fakultete za turizem UM 

 Sestava Strateškega sveta Fakultete za turizem UM 

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

samoevalvacijskega poročila, so v obliki zaslonskih slik priložene (priloga 8) 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. Visokošolski študijski program Turizem je 
študijski program, ki 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 je bolj teoretično usmerjen, s poudarkom na pripravi za 

raziskovanje v turizmu in 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 Turizem vsebuje širok pregled tem, ki obravnavajo turizem predvsem kot 
sociološko kategorijo, študenti pa pridobijo predvsem 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. 

Fakulteta za turizem se že dlje časa pripravlja tudi na pripravo predloga doktorskega študija na 
področju turizma, ki bi zapolnil manjkajočo kategorijo v celotni izobrazbeni vertikali na področju 
turizma kot tudi na Univerzi v Mariboru. Trenutno v Sloveniji obstaja samo en doktorski študij na 
področju Turizma, Univerza v Mariboru pa je poleg Univerze na Primorskem edina, ki ima fakulteto, ki 
se posebej posveča poučevanju in raziskovanju na področju turizma. Takšen doktorski študij bi tako 
obogatil ponudbo doktorske šole Univerze v Mariboru, saj podoben ali soroden študij v tem trenutku 
na UM še ne obstaja. 

1.4.2 Usklajenost vpisa študentov s potrebami okolja 

Turistična panoga je ena najhitreje rastočih panog v svetu in Sloveniji. Slovenska turistična organizacija 
(2018) 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 2018 k slovenskemu bruto domačem proizvodu skupno prispeval 12,3 
% in zaposloval 57.800 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 tako 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. 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
https://www.ft.um.si/o-fakulteti/zaposleni/Strani/default.aspx
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Fakulteta za turizem redno spremlja potrebe po kadrih na trgu preko različnih virov. Enega od njih 
zagotovo 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 za tiste, 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, kot so strokovnjaki za oglaševanje, prodajo in trženje ter 
strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje politik in programov, nobeden od poklicev pa se ne nahaja med 

presežki. Pregled evropskega portala zaposlitev kaže, da je v tem trenutku na področju osebnih 
storitev, kamor se turizem uvršča, odprtih več kot 32.500 delovnih mest, za katere se zahteva najmanj 
1.stopenjska terciarna izobrazba. Pod enakimi pogoji je za področje turizma odprtih nekaj več kot 260 
mest.  

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 

Grafikon 1.4.2: Trend števila diplomantov v zadnjih 5. letih 
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1.4.3 Spremljanje prehodnosti študentov 

Na podlagi podatkov ugotavljamo, da se v večini primerov prehodnost med posameznimi letniki 
izboljšuje, razen prehodnost iz 1. letnika v 2. letnik na 1. stopnji, ki se je v zadnjem študijskem letu 
precej znižala in padla celo pod 60 %. 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 sedaj. 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 2018/2019 je 

bilo na vseh programih FT UM med vsemi vpisanimi več kot 23 % tujih študentov, v letu prej pa 19 %.  

Preglednica 1.4.3.: Analiza in trend prehodnosti po stopnjah in letnikih 
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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, 3. stopnja pa je še v pripravi. Na 1. stopnji 
študenti pridobijo predvsem temeljna disciplinska ter strokovna znanja. Na visokošolskem strokovnem 
študijskem programu je več pozornosti posvečene predvsem 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 
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. Ravno tako 
intenzivno sodelujemo z gospodarstvom 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 načrtuje anketa med mentorji 

praktičnega usposabljanja, kjer bomo pridobili njihovo mnenje o pripravljenosti in usposobljenosti 
študentov različnih študijskih programov FT UM.  

Od leta 2018 do 2020 FT izvaja CRP na temo kompetenc bodočih zaposlenih v turizmu. Ena izmed faz 
projekta je bila tudi 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 ugotavljamo, 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. 

1.4.5 Spremljanje zaposljivosti diplomantov in vzdrževanje dialoga z diplomanti 

Na Fakulteti za turizem UM se zavedamo, da je spremljanje potreb po znanju in zaposljivosti v 

gospodarstvu ključno za naše študente in bodoče diplomante. Iz tega razloga je v sklopu priprav novih 
učnih načrtov potekala poglobljena raziskava zahtev gospodarstva. Upoštevanje priporočil 
gospodarstva znotraj učnega procesa lahko bistveno vpliva na pripravljenost diplomantov za delo v 

turizmu in s tem pripomore k večji zaposljivosti diplomantov. Potrebe gospodarstva po zaposlovanju 
diplomantov FT zbiramo preko rednih srečevanj z zaposlovalci v okviru Strateškega sveta, obiska 
potencialnih zaposlovalcev in gostov iz prakse v predavalnici. 

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). Ugotovitve kažejo, da je sodelovanje diplomantov v tej anketi slabo. Fakulteta korektno 

sodeluje s Kariernim centrom UM in pripravlja delavnice s področja različnih tematik. Delavnice 
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kariernega centra so namenjene tudi diplomantom FT UM, vendar so s strani članov Alumni kluba 

redko obiskane. Stiki z diplomanti FTUM trenutno niso na želenem nivoju, zato bodo v prihodnje 
izvedeni določeni ukrepi z namenom izboljšanja stanja. K pridobivanju informacij bo prispevala 
uveljavitev interne ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov, obenem pa spodbujanje 

izpolnitve anket UM ob podelitvi diplom. Vsekakor je cilj fakultete okrepiti stike z diplomanti z 

namenom, da ti pomagajo študentom pri iskanju stikov z gospodarstvom, profesorjem pri pridobivanju 
projektov ter nenazadnje medsebojnega informiranja diplomantov o delu in možnostih sodelovanja. S 
tem namenom je v načrtu Alumni kluba FT UM uveljavitev rednih srečanj članov kluba, ki bodo 
pripomogla k omenjenemu povezovanju na različnih področjih. Prav tako želimo člane Alumni kluba, 

ki se ukvarjajo z zanimivimi projekti in opravljajo najrazličnejša dela, ob pripravljenosti sodelovanja, 
gostiti na predavanjih pri različnih predmetih, kjer bi študentom predstavili svoje delo in kakšne so 
možnosti zaposlitve s to izobrazbo. Z omenjenimi ukrepi bo fakulteta pripomogla k ohranjanju stikov z 

diplomanti. 

1.4.6 Dopolnilna izobraževanja in poletne šole 

FT UM za potrebe trga in partnerje 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. Vodstvo FT si je za cilj zadalo, da se v prihodnjih dveh letih razvije vsaj en 
program na področju vseživljenjskega učenja. 

1.4.7 Obveščanje javnosti o študijskih programih, dopolnilnih izobraževanjih in poletnih šolah 

Fakulteta skrbi za to, da so o njenem delovanju redno obveščeni vsi deležniki (interna javnost – 

zaposleni, študenti, sodelavci in Univerza v Mariboru, ter eksterna javnost – potencialni študenti, 
lokalna skupnost, podjetja in organizacije v lokalni skupnosti in širše, znanstveno-raziskovalne 

ustanove, mediji in druge zainteresirane javnosti). Za promocijo fakultete je zadolžena ekipa za 
promocijo FT, ki je sestavljena iz petih članov. Za obveščanje javnosti, predvsem medijev, je zadolžena 
vodja ekipe za promocijo ter za določene vsebine oz. informacije javnega značaja tudi poslovna 
sekretarka članice, ki je prav tako del ekipe. Promocijska skupina prav tako skrbi tudi za organizacijo 

večjih dogodkov na fakulteti in za načrtovanje promocijskih aktivnosti ter se sestaja v povprečju enkrat 
mesečno. 

Glavni vir informacij o fakulteti in o njenem delovanju je spletna stran www.ft.um.si, na kateri so redno 

in ažurno objavljene informacije o študijskem procesu, študijskih in obštudijskih dejavnostih, 
znanstveno-raziskovalnih dejavnostih, dogodkih, ki jih prirejamo ali se jih kot institucija udeležujemo, 
obiskih pri nas in naših obiskih na drugih institucijah.  

FT UM za komuniciranje z javnostmi uporablja tudi družbena omrežja. Facebook stran 

(@fakultetazaturizem) je aktivna že od leta 2012 in je imela na dan 30. 9. 2019 1259 sledilcev, kar je 

13 % rast od leta prej. V študijskem letu 2018/19 je bilo 288 (nesponzoriranih) objav. V letu 2018 smo 

vzpostavili tudi Instagram profil (fakulteta_za_turizem), katerega obisk je prav tako v porastu in ima 

več kot 500 sledilcev in je omrežje, ki ga v največji meri uporablja naša ciljna skupina – mladi. Družbena 
omrežja uporabljamo za informiranje interne in eksterne javnosti o dogodkih in dogajanju na FT UM, 

za grajenje podobe organizacije v javnosti ter za promocijo študijskih programov. S pomočjo družbenih 
omrežij se FT UM prilagaja sodobnim načinom komuniciranja, ki so bližje mlajšim generacijam. Avgusta 

http://www.ft.um.si/
https://www.facebook.com/fakultetazaturizem/
https://www.instagram.com/fakulteta_za_turizem/
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2019 smo vzpostavili tudi stran na profesionalnem omrežju LinkedIn z namenom poslovnega mreženja 
in obveščanja strokovne javnosti. 

Splošno javnost obveščamo tudi preko množičnih medijev, ki jim pošiljamo sporočila za javnost o 
novostih, dogodkih, delovanju FT UM in njenih zaposlenih. Prav tako medije, predvsem lokalne, vabimo 

na pomembnejše dogodke, kot so konference, informativni dnevi, podelitev diplom, dan fakultete, 

predstavitve knjig, javna predavanja itd.  

Glavna promocijska dejavnost fakultete je usmerjena v pridobivanje novih študentov. V času pred 
informativnimi dnevi in pred prijavnimi roki se poslužujemo oglaševanja v tradicionalnih množičnih 
medijih – radio, televizija in časopisi, kot tudi v sodobnih, digitalnih medijih v obliki internetnih oglasov, 

oglasnih pasic ter Google, Facebook in tudi Instagram oglaševanja. Digitalne oblike oglaševanja nam 
omogočajo enostavnejši doseg ciljne publike, tako po starosti kot tudi po kraju bivanja ter interesih 
študija. Prav tako se udeležujemo organiziranih izobraževalnih in kariernih sejmov, predvsem v 

Sloveniji. V manjši meri za promocijsko aktivnost fakultete v tujini skrbijo profesionalne agencije, ki se 

v mednarodnem okolju ukvarjajo s promoviranjem študijskih programov. V času od oktobra do 
februarja se zelo angažiramo, da izvedemo čim več predstavitev študijskih programov po 
zainteresiranih srednjih šolah doma in v tujini. Promocijske materiale (plakate, zloženke in brošure) 
delimo po srednjih šolah, mladinskih organizacijah, na večjih dogodkih, sejmih, obiskih doma in v tujini.  

V času od novembra do vključno februarja se predstavniki fakultete udeležujemo organiziranih 
izobraževalnih sejmov, »kariernih« sejmov in predstavitev po srednjih šolah. Poleg osebnega stika in 
podajanja informacij, na dogodkih delimo tudi različne promocijske materiale (plakate, zloženke in 
promocijski material). 

V študijskem letu 2018/2019 smo se predstavili na 11 »kariernih« sejmih, ki jih organizirajo srednje 
šole oziroma v večini primerov centri srednjih šol. Osem srednjih šol pa smo obiskali in imeli 
predstavitev fakultete v razredu. Pri promociji nam pomagajo študenti Fakultete za turizem, ki lahko 
dijakom podajo informacije iz prve roke. 

V študijskem letu 2018/2019 smo sledili zastavljenim promocijskim ciljem. S prenovo študijskih 
programov, ki nastopijo v veljavo v naslednjem študijskem letu, bomo vsebinsko in vizualno prenovili 

promocijski material – spletno stran, zloženke, oglase. Prav tako bomo v skladu s strategijo 
internacionalizacije več oglaševali na tujih trgih ter tudi sodelovali s katero od profesionalnih agencij 
za mednarodno promoviranje študijskih programov. 

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 Tourism in magistrski študijski program Tourism. Gre za ponovljeno 
izvedbo rednih programov, izvedenih v slovenščini, v angleškem jeziku kot izredna programa za izredne 

študente, ki se nanj vpisujejo predvsem iz območja Azije in Rusije.  

Na rednih študijskih programih izvajamo več predmetov vsaj delno v tujem jeziku angleščina, kadar so 
nanje vpisani tuji, t.j. Erasmus študenti. Tujim študentom je na voljo 29 različnih učnih enot na 1. in 2. 
stopnji, med 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.  

https://www.ft.um.si/en/international/incoming/Strani/default.aspx
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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 2018/2019 je na fakulteti 
gostovalo 8 tujih predavateljev, ki so izvajali predavanja in seminarje na vseh treh študijskih programih. 

1.4.9 Praktično izobraževanje študentov 

Na FT UM je na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu praktično usposabljanje 
organizirano na način, da si študent sam najde organizacijo (podjetje, institucijo ali ustanovo), v kateri 
želi opravljati praktično usposabljanje. V kolikor si študent organizacije ne najde sam, lahko izbere 
organizacijo, s katero ima FT UM sklenjen sporazum. Praktično usposabljanje se lahko izvaja samo pri 
subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno stopnji izobrazbe. Pričakuje se, da študenti 
VS programa opravljajo konkretne, operativne naloge na izvedbeni ravni, medtem ko se za študente 
UN programa pričakuje, da opravljajo nekoliko zahtevnejše delovne naloge na ravni, kjer so sposobni 
samostojno identificirati, analizirati in sintetizirati določene probleme na konkretnih primerih. 

Praktično usposabljanje na magistrskem študijskem programu je izvedeno v obliki seminarja, na 
katerem študentje s pomočjo mentorja in nosilca opredelijo destinacijo, na kateri bodo izvedli 

strokovno ekskurzijo. V nadaljevanju študentje 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). 

Študenti lahko praktično usposabljanje opravljajo tudi v tujini v okviru programa Erasmus+.  

Število obveznih ur, ki jih študenti opravljajo v delovnih okoljih, se razlikuje glede na študijski program 
in leto študija. Tako študenti v drugem letniku VS programa opravljajo 160 ur praktičnega 
usposabljanja, v tretjem letniku VS programa, kakor tudi v tretjem letniku UN 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 programu je mentor pred. Boris Prevolšek, za 
UNI program doc. dr. Borut Vojinović, 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 s Pogodbo o praktičnem usposabljanju je obvezna 

priloga tudi Program dela praktičnega usposabljanja, v katerem organizacija opredeli dela in naloge, ki 
jih bo študent v času praktičnega usposabljanja opravljal. 

Fakulteta za turizem UM vsako leto k sodelovanju pri praktičnem usposabljanju študentov pozove 
gospodarske subjekte s področja turizma. Glede na odziv se ta seznam vsako leto sproti dopolnjuje; 
izpostaviti velja stalne partnerje: Terme Čatež, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice, Zavod za turizem Maribor–Pohorje, Hotel Splavar idr. Seznam podjetij za študijsko 
leto 2018/2019 je dodan poročilu kot priloga 7, ob tem pa tudi seznam vseh podjetij, kjer so študentje 
opravljali prakso v š. l. 2018/2019. 

Koordinator PU letno organizira posvet turističnih deležnikov na širšem posavskem območju, s katerimi 
skupaj ugotovimo potrebe in želje turističnega sektorja. Prav tako jih vabimo na srečanja s študenti, ki 
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 UM posebej ne izobražuje, se pa morajo izrecno držati 
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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. 

V študijskem letu 2018/2019 smo med študenti izvedli anketo, v kateri so podali povratne informacije 
o zadovoljstvu v zvezi z opravljenim praktičnim usposabljanjem. V anketi so podali 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: vključevanje več tujih jezikov, več programskih jezikov/orodij in dodatna računalniška znanja, 
strokovni pristopi k različnim situacijam v delovnih okoljih. Omenjene predloge študentov bomo skušali 
upoštevati pri posameznih učnih enotah in jim skozi praktične primere (predvsem na vajah) podati 
manjkajoča znanja. Predloge in pobude obravnavajo pristojni organi FT, ki jih bodo smiselno vključevali 
v spremembe študijskih programov.  

Za dopolnitev slike o izvedbi prakse bi bilo potrebno zagotoviti tudi povratno informacijo s strani 

mentorjev praktičnega izobraževanja. Izvedba ankete je predvidena v študijskem letu 2019/2020. Do 

takrat mentorji v organizacijah svoje predloge, komentarje in pojasnila podajo v Potrdilu o izvedbi 

praktičnega usposabljanja v organizaciji. 

Smiselno je razmisliti tudi o možnosti organizacije aktivnega srečevanja in medsebojnega spoznavanja 
med različnimi podjetji in študenti. 

1.5 Znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost  

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

1.5.1 Uspešnost znanstvenoraziskovalnega dela 

Raziskovalci na fakulteti aktivno objavljajo znanstveno in strokovno literaturo. V sodelovanju s 

Fakulteto za turistične študije – Turistica UP je Fakulteta za turizem UM od leta 2016 sourednik 

znanstvene revije Academica Turistica. V letu 2018/2019 se je to sodelovanje pozitivno nadaljevalo in 

obrodilo učinke v pridobitvi SCOPUS indeksiranja za to revijo.  

Uspešnost znanstveno-raziskovalnega dela fakultete v zadnjem letu presojamo po različnih kriterijih in 

primerjamo s podatki za nazaj: (a) objavah raziskovalcev, (b) številu prijav na raziskovalne in razvojne 

projekte ter (c) številu pridobljenih raziskovalnih projektov. 

Objave raziskovalcev 

V letu 2018 je raziskovalna skupina beležila padec raziskovalnih točk, ki pa se je v 2019 s povečanim 
številom raziskovalcev ponovno dvignil dosegel do sedaj najvišjo vrednost. Iz Preglednice 1.5.1-1 in 

Grafa 1.5.1 je tako razviden večinoma konstanten trend rasti in s tem raziskovalne uspešnosti. 

Preglednica 1.5.1.1: SICRIS število točk po letih, ARRS metoda točkovanja 

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 
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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 

Vir podatkov: Sicris, 2020 

 

Grafikon 1.5.1: SICRIS število točk po letih, ARRS metoda točkovanja 

 

Vir podatkov: Sicris, 2020 

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. 

V letu 2018/2019 gre še posebej izpostaviti:  

- povečanje števila raziskovalcev, 
- ponovno rast upoštevanih točk glede na leto poprej in najvišjo vrednost doslej, 
- porast izjemnih dosežkov: kategorija A'' – skoraj 3-kratna rast glede na leto poprej, 

- dvig citiranosti: skoraj 2-kratna rast glede na leto poprej.  

 

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.  

Dober rezultat je, da je v letu 2019 FT UM prvič v zgodovini po številu doseženih raziskovalnih točk na 
prvem mestu med vsemi štirimi primerjanimi skupinami raziskovalcev. Vendar pa podrobna primerjava 
pokaže, da je to mesto treba pripisati tudi padcu točk na UP Fakulteti za turistične študije – Turistici in 

ne samo porastu točk na FT UM. 
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Preglednica 1.5.1.2: Skupno število točk v primerjavi s sorodnimi  

  

FT UM Turistica UP  

EF UL  

(področje 
turizem)  

EPF UM  

Inštitut za turizem 
in poslovno 

logistiko 

2017 1387,07 1825 1167 88 

2018 963 2272 525 72 

2019 1484 1260 914 144 

Vir podatkov: Sicris, 2020 

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 lanskoletni samoevalvaciji, pokaže, 
da se tudi v letu 2019 FT UM uvršča na drugo mesto, takoj za EF UL. Hkrati je opazen velik padec med 
leti 2017 in 2018, s ponovnim postopnim dvigom letu 2019, vendar še vedno pod ravnijo leta 2017. To 
je predvsem preslikava zaposlitvene strukture fakultete, kjer je bilo v letu 2019 11 zaposlenih z 

doktoratom in 9 asistentov oz. predavateljev brez doktorata – slednje je predvsem v primerjavi z EF UL 

dosti mlajša struktura kadrov. 

Preglednica 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 

Vir podatkov: Sicris, 2020 

Po raziskovalnih točkah tako tudi v tem študijskem letu spremljamo napredovanje dela raziskovalcev 

na FT UM. V letu 2019 so po svojem delu glede na število raziskovalnih točk izstopali predvsem izr. 
prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič in doc. dr. Jasna Potočnik Topler.  

Kot najpomembnejše dosežke raziskovalcev v 2018/2019 bi izpostavili:  

 Izdajo treh monografij, ki neposredno izražajo pomembnost timskega dela v raziskovanju na 
FT UM, saj so z njihovo izdajo uredniki poskrbeli tudi za odmevnost raziskovalnega dela drugih 

sodelavcev na FT UM – od česar je ena izmed monografij izšla pri Routledge založbi:  

GORENAK, Mitja (ur.), TRDINA, Andreja (ur.). Tourism and development 2017 : active & sports tourism: 

feel the freedom of the water. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press. 

KOŠČAK, Marko (ur.), PAVLAKOVIČ, Barbara (ur.). Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja 
območja Prezida in Gorskega kotarja. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 

KOŠČAK, Marko (ur.), O'ROURKE, Tony (ur.). Ethical and responsible tourism: Managing sustainability 
in local tourism destinations. London; New York: Routledge. 

 Prispevek doc. dr. Jasne Potočnik Topler kot enega najvišje ocenjenih v tem študijskem letu:  

POTOČNIK TOPLER, Jasna, ZEKANOVIĆ-KORONA, Ljiljana. Digital media, perception and the selection 

of the 2016 Best European Destination: the case of Zadar. Annales: anali za istrske in mediteranske 
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študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 2, str. 343-354, 

ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2018.23. [COBISS.SI-ID 2048274515].  

 Best paper Award, vabljeno gostujoče predavanje in povezano s tem oblikovanje mreže 
raziskovalcev za koordinacijo prijave COST mreže doc. dr. Maje Turnšek:  

TURNŠEK, Maja, LADKIN, Adele. Best Paper Award: Platform economy and human resources 
management: towards algorithmic management. Abstract Booklet. Amsterdam: International 

Hospitality Management Symposium 2019. Hotelschool the Hague, Hospitality Research, 2019. Str. 25.  

TURNŠEK, Maja. New boss in town: algorithmic management of travel-related platform work. V: 

PAVKOV HRVOJEVIĆ, Milica (ur.). Abstract book. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of 
Geography, Tourism and Hotel Management, 2019. Str. 3-4. ISBN 978-86-7031-519-8. [COBISS.SI-ID 

2048326227] Nastop kot vabljen predavatelj (key-note speaker) na mednarodni konferenci.  

TURNŠEK MAJA (lead coordinator): September 2019 COST call to a new COST action titled “New boss 
in Town: Algorithmic Management of Travel Related Platform Work”. Zgraditev mreže 53 partnerjev iz 
26 držav in kot vodja projekta koordinaranje prijave na COST razpis.  

V letu 2019 tako v primerjavi z letom 2018 opažamo uspešnost ukrepov predlaganih v 
samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2017/2018. Ti rezultati najprej potrjujejo oceno iz 

lanskega leta, da je obdobje, ko je možno razbrati uspešnost ukrepov v samih točkah merjenih skozi 

objave, dolgo v povprečju 2,5 let – toliko časa namreč v povprečju traja od začetka pisanja pa do same 
objave (v določenih primerih tudi dlje). V letu 2019 tako pozitivno ocenjujemo prve rezultate večje 
ambicioznosti zastavljene v letu 2017. 

Kot drugi zadovoljivi ukrep se je izkazalo povečanje števila zaposlenih. V letu 2018 so iz različnih 
razlogov prenehale zaposlitve trem raziskovalcem, kar se je tako izkazovalo v številu točk za leto 2018. 
V letu 2019 smo ta primanjkljaj nadomestili, kar je bilo omogočeno tudi z večjim število pridobljenih 
projektov v študijskem letu 2017/2018 in začenjanjem njihove izvedbe v 2018/2019 – slednje se odraža 
v povečanju kumulative raziskovalnih točk.  

Kot tretji zadovoljivi ukrep se je izkazal trud na spreminjanju strukture zaposlitev. V lanskem poročilu 
smo priporočali prihodnje ta večji delež zaposlenih raziskovalcev z nazivom izredni profesor ali višje in 

priporočili večje spodbujanje zaposlenih raziskovalcev h kariernemu napredovanju – v letu 2019 so trije 

docenti napredovali v nazive izrednih profesorjev. Vendar pa na fakulteti še vedno nimamo redno 
zaposlenih sodelavcev z nazivi redni profesor, kar je treba spodbujati v prihodnje.  

Četrti ukrep, ki je bil predlagan v lanskoletnem samoevalvacijskem poročilu, je bila zaposlitev 

dodatnega kadra za delo na prijavah na razpise za raziskovalna sredstva. Kot smo ugotavljali že lani, 
se je povečana aktivnost pri prijavah na razpise za raziskovalna sredstva kratkoročno odrazila v 

povečanju pridobljenih raziskovalnih projektov, a hkrati v manjši aktivnosti na objavah. Po letnem 
razgovoru s pedagogi smo lansko leto ugotavljali, da je količina dela s prijavami in skrbjo za projekte 
dosegla točko, ko je nujna zaposlitev strokovne pomoči za delo na raziskovalnih projektih in 

administrativno pomoč pri pridobivanju projektov. Tako smo v letu 2019 zaposlili dodatno pomoč na 
tem področju, kar je tako vsaj v določenih delih razbremenilo pedagoge administrativnega dela ob 
prijavljanju na raziskovalna sredstva.  

Peti ukrep, ki smo ga priporočili v lanskoletnem samoevalvacijskem poročilu, pa smo v tem študijskem 

letu začeli izvajati, vendar bo zaradi trajanja procesa od ideje do objave njegova uspešnost razvidna 
šele v letu 2021 in dalje. Gre za vzpostavljanje sistematične pomoči predvsem mladim sodelavcem 
pri usmerjanju njihovega znanstveno-raziskovalnega dela. Ker fakulteta še nima akreditiranega 
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doktorskega študija, mladi sodelavci tudi večinoma nimajo mentorjev pri svojih doktoratih na fakulteti 
in se tako pri tem pogosto počutijo prepuščeni samim sebi. V letu 2018/2019 smo organizirali sedem 

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

Evalvacija teh srečanj (pogovor s sodelujočimi) je pokazala, da je tudi v prihodnjem letu smiselno 
nadaljevati s tovrstnimi srečanji, pri čemer pa se predlaga drugačna struktura. Po eni strani naj 
Raziskovalni seminar ohrani individualno mentorstvo mladim raziskovalcem ob njihovem 

raziskovalnem delu, po drugi strani pa naj vključuje tudi srečanja vseh raziskovalcev na tematike, ki so 
vsem skupne in tako prihaja do večjega medgeneracijskega sodelovanja na fakulteti. Tematike, ki so 
bile predlagane za izvedbo v naslednjem študijskem letu so: profili samopromocije raziskovalca, 
različne definicije doživetij v turizmu, revije in objavljanje, modeli in vizualizacija teorije, vprašalniki 
(lastne izkušnje in napake, iz katerih se lahko učimo), kvalitativne metode (lastne izkušnje in napake, iz 
katerih se lahko učimo), pridobivanje raziskovalnih sredstev, SPSS.  

V lanskoletnem poročilu smo priporočali ustanovitev Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve na 

FT UM, ki je bila v letu 2018 tudi ustanovljena. Komisija je v 2019 imela nekaj srečanj, kar je dober 

začetek, v prihodnje pa priporočamo tudi njeno aktivnejše delovanje.  

Kot zadnje, smo v lanskoletnem poročilu predlagali iskanje načina za nagrajevanje najboljših 
raziskovalcev. Razprava o raziskovalnih točkah kot edinem merilu uspešnosti raziskovalcev pa je 
prinesla marsikatero dilemo, povezano predvsem z interdisciplinarnostjo turističnih študij in različnim 
določanjem točk po področjih. Tako je treba izpostaviti tudi druge dosežke raziskovalcev FT UM, ki so 

v marsikaterih pogledih pomembnejši od samih raziskovalnih točk in reflektirajo vrednote ciljev 
raziskovanja na FT UM. V nadaljevanju tako predlagamo vodstvu nadaljevanje te razprave in 

določitev kriterijev raziskovalne uspešnosti, ki bodo hkrati: 

(a) pravični (vzeli v obzir interdisciplinarnost delovanja raziskovalcev in fazo raziskovalne kariere),  
(b) reflektirali vrednote FT UM (predvsem spodbujanje sodelovanja in timskega dela proti 

individualnemu tekmovanju),  

(c) vključevali tudi pokazatelje, ki jih Sicris raziskovalne točke ne vključujejo – npr. sodelovanje z 

okoljem in neposredni učinek na deležnike.  

1.5.2 Predstavitev uspešnosti umetniškega dela 

/ 

1.5.3 Raziskovalni programi in projekti, patenti, mladi raziskovalci 

Število prijav na raziskovalne in razvojne projekte 

Tudi v letu 2019 je področje pridobivanja projektov nadaljevalo aktivno rast iz preteklega leta. Pri tem 

je nadalje opazna uspešna usmeritev v tržne projekte, primarno v oblikovanje strategij in priporočil na 
področju managementa destinacij. V letu 2017 smo oddali 14 prijav na raziskovalne projekte, med 

katerimi so bili 4 tržni razvojni projekti. V letu 2018 smo oddali 29 prijav, med katerimi je bilo 6 tržnih 
razvojnih in 23 raziskovalnih, večina mednarodnih projektov. V letu 2019 smo oddali 30 prijav, med 

katerimi so bili 4 razvojni in 26 raziskovalnih, večina mednarodnih projektov. Število prijav na projekte 
tako ostaja na približno enakem nivoju, za prihodnost priporočamo še povečanje števila prijav za 
vsaj 5 %. 

 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem UM 2018/2019  

 

 

21 

 

Preglednica 1.5.3.1: Število prijav na raziskovalne in tržne razvojne projekte 

    Področje raziskovanja   

Leto Vrsta projekta  

1.  

Destinacijski 

management 

in trajnostni 

razvoj 

2.  

Digitalizacija 

turizma in 

podpora 

turističnim 
organizacijam  

3. 

Gastronomija 

in 

povezovanje 

lokalnih 

ponudnikov 

4. 

Izobraževanje 
v turizmu 

SKUPAJ  

2
0

1
7

 

raziskovalni projekti 6 0 3 1 10 

tržni projekti 3 0 0 1 4 

2
0

1
8

 

raziskovalni projekti 7 8 3 5 23 

tržni projekti 3 0 3 0 6 

2
0

1
9

 

raziskovalni projekti 16 5 1 4 26 

tržni projekti 0 0 3 1 4 

  SKUPAJ 35 13 13 12 73 

 

Grafikon 1.5.3: Število prijav na projekte 

 
 

Glede na število prijav na projekte prednjačijo predvsem tri raziskovalke na FT UM: doc. dr. Maja 
Turnšek, doc. dr. Marjetka Rangus in doc. dr. Jasna Potočnik Topler.  

Preglednica 1.5.3.2: Število prijav na raziskovalne in tržne razvojne projekte 

  2017 2018 2019 

Maja Turnšek  5 10 8 

Marjetka Rangus 1 3 6 

Jasna Potočnik Topler 3 1 5 

Boštjan Brumen 0 6 4 

Mitja Gorenak 1 2 3 

Marko Koščak 1 0 2 

Tanja Lešnik Štuhec 2 0 1 
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Andreja Trdina  0 1 1 

Borut Vojinović 1 0 0 

 

Neposredni odraz povečanega truda pri številu prijav na projekte je tudi uspešnost pridobljenih 
projektov. V letih 2018 in 2019 tako spremljamo nadaljnjo rast pridobljenih projektov. V letu 2018 je 

bilo v teku kar 13 raziskovalnih ali razvojnih projektov, v letu 2019 pa 9.  

To s seboj prinese tudi veliko obremenjenost za izvajalce, zato smo v lanskem letu priporočali 

povečanje zaposlovanja na fakulteti – tako pri administrativni pomoči projektom kot pri vsebinskem 

raziskovalnem delu na projektih. V letu 2019 ugotavljamo, da je med drugim povečanje pridobljenih 
sredstev na projektih omogočilo povečanje števila raziskovalcev.  

Preglednica 1.5.3.3: Število pridobljenih projektov od leta 2012 do leta 2019 

Leto Št. pridobljenih projektov 
Od tega mednarodnih 

projektov 
Št. projektov v teku 

2012 1 1 1 

2013 1 0 2 

2014 2 1 4 

2015 3 0 7 

2016 2 0 4 

2017 9 0 11 

2018 11 3 13 

2019 7 2 9 

 

V nadaljevanju so navedeni vsi projekti, ki so v letu 2018/2019 bili v teku oz. so bili v tem obdobju 

odobreni.  

(a) Destinacijski management in trajnostni razvoj 

FT UM aktivno sodeluje v procesih lokalnega destinacijskega managementa, tako s povezovalnimi 

delavnicami, izobraževalnimi dogodki in konferencami, kot tudi z aktivnim oblikovanjem strategij 
trajnostnega turizma. Tovrstno sodelovanje je izrednega pomena tako za grajenje partnerstev, v katera 

se vključuje delo s študenti, kot za aktualnost pedagoških vsebin.  

Izvajani in pridobljeni v 2018:  

 Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019–2024 (koordinator, doc. dr. Jasna 

Potočnik Topler, naročnik Občina Sevnica) 
 Krepitev identitete Pohorcev: projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2016–2018 (koordinator, doc. dr. Tanja 

Lešnik Štuhec, naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad Republike Slovenije)  

 Izvajanje projektne aktivnosti, informiranje in obveščanje javnosti ter projektne aktivnosti 
Občina po meri invalidov v sklopu projekta Občuti svobodo vode (koordinator, doc. dr. 

Marjetka Rangus, naročnik Občina Brežice) 
 Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem – DAR (partner, doc. dr. Lea Kužnik, 

doc. dr. Marjetka Rangus PKP, naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad Republike 
Slovenije) 
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 Participacija mladih za celovit trajnostni razvoj občine Zreče (akronim Mlado Zreče) - ŠIPK 
2016–2018 (partner, doc. dr. Maja Turnšek, naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski 
sklad Republike Slovenije) 

 

Izvajani v 2019:  

 Bet on health – BoH (partner, doc. dr. Marjetka Rangus, naročnik Občina Brežice, EU-Erasmus+) 

 Beyond European Sustainable Tourism MED Path - BEST MED (partner, doc. dr. Maja Turnšek, 
EU – Interreg Medeteranian) 

 ŠIPK - Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice - SLOMŠKOVA DEDIŠČINA - ŠIPK 
2016–2018 (koordinator, doc. dr. Jasna Potočnik Topler, naročnik Javni štipendijski, razvojni in 
invalidski sklad Republike Slovenije) 

 Zgodba o industrijski Metliki: oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski 
turizem, revitalizacija in trajnost - ZGODBA O INDUSTRIJSKI METLIKI - ŠIPK 2016–2018 

(koordinator, doc. dr. Maja Turnšek, asist. Barbara Pavlakovič, naročnik Javni štipendijski, 
razvojni in invalidski sklad Republike Slovenije) 

 Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja prezida in Gorskega Kotarja - faza 

II (koordinator, naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Urad vlade RS 

za Slovence v zamejstvu in po svetu) 

 

(b) Digitalizacija turizma in podpora turističnim organizacijam 

Turizem je ena izmed prvih industrij, ki takoj za mediji čuti vse premike, ki jih prinaša digitalizacija – od 

sprememb v marketingu, do spletnih posrednikov in novih oblik virtualnega dela. Digitalizacija pomeni 

konstantne spremembe, ki jih FT UM aktivno raziskuje v namen sodobnega poučevanja študentov. 
Raziskovalno-strokovni projekti, ki sodijo v ta steber v tem študijskem letu:  

Izvajani v 2018 in 2019:   

 Turizem 4.0 (partner, izr. prof. dr. Boštjan Brumen, doc. dr. Tanja Lešnik, naročnik MIZŠ RS, JR 
RRP2, TRL3-6) 

 Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: izzivi implementiranja v Thermani Laško 
(partner, doc. dr. Andreja Trdina, PKP, naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad 
Republike Slovenije) 

 "We explain"-potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu (partner, izr. prof. dr. 

Mitja Gorenak, PKP, naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad Republike Slovenije) 

Pridobljeni 2019:  

 Izvedba fokusnih skupin in priprava webinarja v okviru 3. delovnega paketa evropskega 

projekta AlpBioEco: Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food 

& botanical extract value chains in the Alpine Space – izvedba (tržni, koordinator, doc. dr. Maja 
Turnšek, naročnik Gospodarska zbornica Slovenije, Interreg Alpin Space) 

 

(c) Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov 

Vključevanje lokalne ponudbe v turistične verige je izrednega strateškega pomena za razvoj turizma, 
tako z vidika ohranjanja kulturne in naravne dediščine kot z vidika spodbujanja lokalnega ekonomskega 

razvoja. Z raziskovalno-strokovnimi projekti na temo gastronomije in povezovanja lokalnih ponudnikov 
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FT UM gradi mreže partnerstev, aktivno prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja in prenaša 
aktualna strokovna znanja v učni program. Raziskovalno-strokovni projekti, ki sodijo v ta steber:  

Izvajani v 2018 in 2019:   

 GEOFOOD (nacionalni koordinator, doc. dr. Maja Turnšek, naročnik Geothermica, Ministrstvo 
za infrastrukturo in H2020) 

 The EU Aquaponics Hub- Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for 

the EU (partner, doc. dr. Maja Turnšek, naročnik COST) 

 SAMRAEKT Growing together - (nacionalni koordinator, doc. dr. Maja Turnšek, Climate Kic 

tekmovanje 1., 2. in 3. faza)  

 Projektna naloga o vinskem turizmu (koordinator, Vita Petek, naročnik Center za podjetništvo 
in turizem Krško)  

 Okusi Posavja: izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost (koordinator, doc. dr. 

Marjetka Rangus, naročnik Občina Brežice) 
 Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom, Študentski inovativni projekti za 

družbeno korist (ŠIPK) 2016–2018 (koordinator, doc. dr. Jasna Potočnik Topler, naročnik Javni 
štipendijski, razvojni in invalidski sklad Republike Slovenije)  

 Na lov za sevniškim krožnikom: lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v 
Občini Sevnica (koordinator, doc. dr. Jasna Potočnik Topler, izr. prof. dr. Andrej Lisec, ŠIPK 
naročnik Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad Republike Slovenije) 

 

Pridobljeni 2019:  

 ŠIPK - Po poti modre frankinje: Modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici (MODRA 

POT) koordinator, doc. dr. Jasna Potočnik Topler, ŠIPK naročnik Javni štipendijski, razvojni in 
invalidski sklad Republike Slovenije) 

 

(d) Izobraževanje v turizmu 

Četrti steber raziskovanja, ki izredno pomembno prispeva k izboljšavam študijskega programa in 
pedagoškega procesa na FT UM, je raziskovanje vloge in trendov izobraževanja na področju turizma in 
pričakovanj gospodarstva ter okolja glede izobraževanja bodočih kadrov. Ob vsakoletnih internih 
raziskavah v namen samoevalvacije na to temo FT UM opravlja tudi raziskave, za katere so pridobljeni 

zunanji viri: 

Izvajani v 2018 in 2019:  

 Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega 
turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov (koordinator, 
naročnik ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS) 

 

V lanskoletnem poročilu smo priporočali, da se najde način beleženja tudi t.i. internih raziskovalnih 

projektov, ki jih raziskovalci opravljajo znotraj svojega rednega raziskovalnega dela. Pogovor z izvajalci 

in poskus vpeljave tovrstnega načina pa je pokazal, da je najboljši pokazatelj tovrstnega raziskovalnega 
dela ravno število in kvaliteta objav raziskovalcev. Tako predlog o spremljanju internih projektov v 

tem letu opuščamo, saj so že spremljani v okviru objav.  
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1.5.4 Mednarodni projekti 

V letih 2018 in 2019 so obrodili sadovi aktivnega prijavljanja na projekte na mednarodnem področju.  

Tako smo v letu 2018 prvič hkrati izvajali tri mednarodne projekte:   

 GEOFOOD, FT UM nastopa kot nacionalni koordinator, doc. dr. Maja Turnšek, financiranje 

H2020, Geothermica, + Ministrstvo za infrastrukturo. 

 Growing together, FT UM nastopa kot nacionalni koordinator, program Climate Kic. 

 The EU Aquaponics Hub- Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for 

the EU (partner, naročnik COST) 

 

V letu 2019 sta se tem projektom pridružila še:  

 Bet on health – BoH (partner, doc. dr. Marjetka Rangus, naročnik Občina Brežice, EU-Erasmus 

+) 

 Beyond European Sustainable Tourism MED Path - BEST MED (partner, doc. dr. Maja Turnšek, 
EU – Interreg Medeteranian) 

Število mednarodnih projektov od leta 2012 naprej je razvidno iz grafikona št. 5. V prihodnje 

predlagamo še nadaljnje povečanje aktivnosti prijavljanja na mednarodne projekte. 

Grafikon 1.5.4: Število mednarodnih projektov glede na celotno število pridobljenih projektov 

 
 

1.5.5 Organizacija konferenc in strokovnih srečanj 

V študijskem letu 2018/19 smo organizirali vsakoletno strokovno srečanje raziskovalne skupine FT UM, 
kjer smo se dogovarjali o nadaljnjih raziskavah ter obravnavali posamezne izzive, s katerimi se 

srečujemo pri raziskovanju.  

Trend organizacije konferenc in strokovnih srečanj kaže, da vsako leto organiziramo po eno 
konferenco, prav tako pa letno organiziramo srečanja raziskovalcev in dogodke v okviru projektov:  

 Mednarodni simpozij »GEOFOOD«, Slovenija, november 2018: odziv je presegel pričakovanja, 
cca 50 udeležencev iz vseh področij, ki združujejo premislek o geotermalni energiji, pridelavi 
hrane in turizma v Sloveniji: pridelovalci, ribogojci, predstavniki raziskovalnih ustanov, podjetja 
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iz področja energije, podjetja iz področja turizma, ki že izkoriščajo geotermalno energijo in 
predstavniki občin. 

 Ogled dobrih praks v Sloveniji: Pradajz d.o.o in Ocean Orchids d. o. o., pogovor z mednarodnimi 

partnerji in mreženje za nadaljevanje projekta, Slovenija, november 2018.  
 Strokovna ekskurzija: GEOFOOD Ogled dobrih praks na Nizozemskem, september 2019: cca. 

20 lokalnih pridelovalcev in predstavnikov Občine Brežice smo organizirano odpeljali na 
Nizozemsko na tridnevni ogled dobrih praks in mednarodno konferenco projekta GeoFood. 

 Srečanje kreatorjev turističnih zgodb Posavje (Barbara Pavlakovič) - 29.10.2018  

 Sevnica strategija – predstavitev oktober 2018, delavnice za strategijo sevnica (december 

2019) 

 Gorski kotar: predstavitev projekta – študentske predstavitve (januar 2019) 
 Otvoritev razstave vsak dar ima svoj čar  – 18.3.2019 

 Seminar za absolvente 21. 3.2019  

 CPT predstavitev 2.letnik mag (terensko delo) marec 2019 

 Zaključki ŠIPK projektov 3X v juniju 2019 

 Noč raziskovalcev 2018, 2019 

1.5.6 Vključevanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega, umetniškega oz. strokovnega dela v 
izobraževalni proces  

Ob skrbi za vsakoletno aktualizacijo vsebin si nosilci predmetov na FT UM prizadevajo vključevati 
rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v pedagoški proces in s tem seznaniti študente z najnovejšimi 

izsledki na področju. Obenem je bila v procesu priprave sprememb študijskih programov, ki je potekal 
v študijskem letu 2018/19, pozornost namenjena tudi temu, da se prenovljeni predmetniki in učni 
načrti zasnujejo neposredno v povezavi z izkazano znanstvenoraziskovalno aktivnostjo predvidenega 

nosilca. Na FT UM se prav tako na različne načine spodbuja vključevanje študentov v 

znanstvenoraziskovalno 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 letih 2018 in 2019 je ponovno pohvalna angažiranost FT UM pri prijavah in izvedbi PKP in ŠIPK 
projektov, namenjenih vključevanju študentov v znanstveno in strokovno delo v povezavi z 

gospodarstvom in lokalnim okoljem. Prav tako so študenti aktivno vključeni v raziskovalne in tržne 
projekte fakultete (npr. izdelava strategij razvoja turizma za lokalne skupnosti idr.). Študenti sodelujejo 
tako v fazah priprave metodologije (npr. pregled literature, oblikovanje anketnih vprašalnikov) kot tudi 
izvedbe (izvedba anket, intervjujev, vnos podatkov, fokusne skupine ipd.). 

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. 
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Pogovor s predstavniki Študentskega sveta pa pokaže, da ocenjujejo, da je vključevanje študentov v 

raziskovanje v tem trenutku omogočeno predvsem skozi pedagoški proces, kar študenti pozdravljajo. 
Vendar pa bi si želeli še več priložnosti za tiste študente, ki si želijo dodatnega raziskovalnega dela 

predvsem z vidika graditve lastnih referenc (bodisi za nadaljnji študij bodisi kot reference za prihodnje 

zaposlitve). Predlog gre v smeri, da se v prihodnjem študijskem letu še bolj sistematično spodbuja 
raziskovalno delo študentov, ne samo kot pedagoška obveznost temveč kot dodatno delo za tiste, ki 

so za to pripravljeni in si tega želijo: naj raziskovalci še bolj aktivno javno objavljajo pozive za tovrstno 
sodelovanje.  

Seznam nekaterih objav s študenti v letih 2018 in 2019 je dodan kot priloga 4 poročilu. 

1.6 PREDNOSTI 

 Interna povezanost (majhnost, poznavanje študentov, sodelovanje) in fleksibilnost 
(prilagodljivost na nove situacije, lažje uvajanje inovacij, npr. izvedba dela študijskega 
programa on-line v angleščini za tuje študente). 

 Rast števila zaposlenih raziskovalcev, kar se odraža tudi v ostalih kazalnikih uspešnosti 
raziskovalne dejavnosti.  

 Povečanje deleža zaposlenih raziskovalcev z nazivom izredni profesor.  

 Rast uspešnosti merjene v objavah (SICRIS ARRS točkovanje). 

 Glede na absolutno število točk v tem letu prvič umeščenost na prvo mesto v Sloveniji  

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

raziskovalcev turizma na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pred UP Fakulteto za 

turistične študije Turistica. 

 Zaposlitev strokovne pomoči za delo na raziskovalnih projektih in administrativno pomoč pri 
pridobivanju projektov. 

 Rast in veliko število oddanih prijav na raziskovalne projekte. 

 Velika interdisciplinarnost raziskovalnega dela, ki jo še naprej pozdravljamo.   

 Rast vrednosti pridobljenih raziskovalnih projektov. V letu 2019 ugotavljamo, da je med drugim 

povečanje pridobljenih sredstev na projektih omogočilo povečanje števila raziskovalcev. 

 V študijskem letu 2018/2019 izvajanje 5 mednarodnih projektov.  

 Vzpostavitev sistematičnega internega spodbujanja in pomoč sodelavcem z nazivom asistent 
ali predavatelj pri raziskovalnem delu.  

 Ustanovitev Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve. 

1.7 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

 Utrditev položaja na trgih republik bivše YU in intenzivnejša internacionalizacija izven EU. 

 Izvedba ankete z mentorji praktičnega usposabljanja (že v 2019/2020). 
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 Razvoj/Izvedba vsaj enega programa na področju vseživljenjskega učenja. 

 Nadaljnja sistematična interna podpora mlajšim raziskovalcem.  

 Iskanje načinov ponujanja priložnosti tistim študentom, ki si tega želijo, za dodatno 
vključenost v raziskovalno delo: priporočilo raziskovalcem, da še bolj aktivno javno objavljajo 
pozive za tovrstno sodelovanje.  

 Iskanje dogovora z vodstvom o primernih kriterijih za nagrajevanje raziskovalne uspešnosti, ki 
bodo hkrati: (a) pravični (vzeli v obzir interdisciplinarnost delovanja raziskovalcev in fazo 
raziskovalne kariere), (b) reflektirali vrednote FT UM (npr. spodbujanje timskega dela proti 

individualnemu tekmovanju), (c) vključevali tudi pokazatelje, ki jih SICRIS raziskovalne točke 
ne vključujejo (npr. sodelovanje z okoljem in neposredni učinek na deležnike). Npr. da se 

najdejo načini, kako se na koncu leta spremljajo strokovne reference raziskovalcev, ki se v tem 
trenutku ne beležijo v COBISS, raziskovalci pa jih dokazujejo ob habilitacijah.  

 Nadaljnje spodbujanje raziskovalcev k napredovanju v habilitacijskih nazivih.  

 Nadaljnje povečanje zaposlenih raziskovalcev.  

 Nadaljnje aktivnejše delovanje Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve.  
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2. KADRI 

2.1 Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
znanstvenih delavcev 

V študijskem letu 2018/2019 je bilo zaposlenih 18,7 pedagoških in raziskovalnih delavcev, od tega so 

bili 4 (3,7 FTE) izredni profesorji, 5 (5,08 FTE) docentov, 3 (1,33 FTE) predavatelji in višji predavatelji, 
4,6 (3,8 FTE) asistenti in na projektih zaposlenih 2,1 raziskovalci. Znotraj delovnih mest plačne skupine 
H (raziskovalna delovna mesta) je dopolnilno zaposlenih še 0,2 FTE raziskovalca in 0,46 FTE znanstvenih 

sodelavcev, katerih osnovna zaposlitev je pedagoška. 

RD DD PD Skupaj RD DD PD Skupaj

Redni profesorji 0 0 6 6 0 0 4 4

Izredni profesorji 2 0 4 6 4 0 4 8

Docenti 8 1 3 12 5 0 6 11

Višji predavatelji 0 0 0 0 0 1 1 2

Predavatelji 1 1 6 8 1 1 4 6

Asistent z doktoratom 0 0 0 0 0 1 0 1

Asistent z magisterijem 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistent s specializacijo 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistent z visoko izobrazbo 4 0 2 6 3,6 0 2 5,6

Lektor 0 0 1 1 0 0 1 1

Raziskovalci (vsi na delovnih mestih H) 0 0,64 0 0,64 2,1 0,66 0 2,76

Mladi raziskovalci 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 15 2,64 22 39,64 15,7 3,66 22 41,36

NAZIV PO DELOVNEM MESTU
2017/2018 2018/2019

RD - redno delo, DD - dopolnilno delo, PD - pogodbeno delo

Preglednica 2.1.1: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev
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DM IZV DM IZV

Redni profesor 0 0 0 0

Izredni profesor 2 2 4 4

Docent 9 9 5 5

Višji predavatelj 0 0 1 1

Predavatelj 2 2 2 2

Asistent 4 4 4,6 4,6

Lektor 0 0 0 0

Strokovni svetnik 0 0 0 0

Skupaj 17 17 16,6 16,6

Preglednica 2.1.2: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na 
delovno mesto in izvolitev v pedagoški naziv

NAZIV DELOVNEGA MESTA
2017/2018 2018/2019

RD - redno delo, DD - dopolnilno delo, PD - pogodbeno delo  

 

Preglednica 2.1.3: Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

DELOVNO 

MESTO 

2014/2015 na 

dan 30. 9. 

2015 

2015/2016 na 

dan 30. 9. 

2016 

2016/2017 na 

dan 30. 9. 

2017 

2017/2018 na 

dan 30. 9. 

2018 

 

2018/2019 na 

dan 30. 9. 

2019 

Redni profesor 0 0 0 0 0 

Izredni profesor 2 2 2 2 4 

Docent 6 6 7 9 5 

Lektor 1 0 0 0 0 

Višji predavatelj 0 0 0 0 1 

Predavatelj 1 1 1 2 2 

Asistent z 

doktoratom 

1 0 1 0 1 

Asistent 3 4 4 4 3,6 

Raziskovalec 0 0 0 0 2,3 

Znanstveni 

sodelavec 

0 0 0 0,64 0,46 

SKUPAJ 14 13 15 17,64 19,36 

 

Poleg zaposlenih pedagoških delavcev v pedagoškem procesu vsako leto sodelujejo tudi zunanji 
izvajalci. Sem sodijo vsi, ki prihajajo iz drugi članic UM, drugih zavodov in gospodarstva. V študijskem 
letu 2018/2019 jih je v pedagoškem procesu sodelovalo 22, od tega jih je 8 sodelovalo v sklopu sistema 

poračunavanja med članicami UM. Ostali so sodelovali na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. 

Preglednica 2.1.4: Kadrovska struktura zunanjih izvajalcev (izven FT UM) 

NAZIV 
študijsko leto 

2014/2015 

študijsko 
leto 

2015/2016 

študijsko leto 
2016/2017 

študijsko 
leto 

2017/2018 

študijsko 
leto 

2018/2019 

Redni profesor 6 7 6 5 4 

Izredni profesor 6 1 4 4 4 
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Docent 10 5 3 1 6 

Lektor 1 0 0 0 1 

Višji predavatelj 2 2 1 2 1 

Predavatelj 9 5 6 3 4 

Asistent z doktoratom 1 0 0 1 0 

Asistent 9 4 2 1 2 

SKUPAJ 44 24 22 17 22 

 

V študijskem letu 2018/2019 se je spet povečalo število zunanjih izvajalcev, saj se je fakulteta, zaradi 
začetka izvajanja izrednega študija, soočila s povečanjem obremenitev in tudi večjim obsegom 
opravljanja del na projektih, ki so še dodatno obremenili zaposlene. 

2.2 Pedagoška obremenjenost kadrov po strukturi (nazivih) 

V študijskem letu 2018/2019 je bilo zaposlenih 9 (8,78 FTE) visokošolskih učiteljev (upošteva se tudi 
zaposlitev dekana), 2 (1,2 FTE) visokošolska učitelja predavatelja, 1 (0,13) višji predavatelj in 4,6 (3,8 
FTE) visokošolski sodelavci. V študijskem letu 2018/2019 je bil tako en polno zaposleni pedagoški 
delavec na 15 študentov. V pedagoškem procesu je bilo opravljenih 4945 kontaktnih ur (predavanj, 

seminarjev, vaj in terenskih vaj), od tega jih je bilo 3515 (71 %) opravljenih znotraj zaposlitev na 

fakulteti, ostalih 1430 (29 %) pedagoških ur pa so opravili zunanji izvajalci (izven FT UM).  

V spodnjem prikazu so predstavljeni deleži pedagoške obremenitve glede na delovna mesta zaposlenih 
oz. nazive zunanjih izvajalcev. Zaposleni pedagoški delavci so v okviru osnovnih zaposlitev izvedli 69 % 
neposrednih pedagoških ur. 

Grafikon 2.2.1: Deleži pedagoške obremenitve glede na delovno mesto/naziv 
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V študijskem leto 2018/2019 so imeli iz naslova opravljanja pedagoškega dela 3 zaposleni visokošolski 
učitelji sklenjeno dopolnilno zaposlitev, v skupnem obsegu 0,48 FTE. Dodatno tedensko pedagoško 
obvezo je imelo 8 visokošolskih učiteljev in 5 asistentov.  

Grafikon 2.2.2: NPO zaposlenih po delovnih mestih 

 
 

Kot izhaja iz prikaza, je neposredna pedagoška obremenitev na zaposlenega visokošolskega učitelja 
znašala 7,85 ur na teden, visokošolskega učitelja predavatelja 10,55 ur na teden in visokošolskega 
sodelavca 9,95 ur na teden. 

4945 kontaktnih ur predstavlja 4778 ur neposredne pedagoške obremenitve glede na naziv oz. delovno 
mesto izvajalca. 1465 ur NPO so izvedli zunanji izvajalci, 3313 ur NPO zaposleni na pedagoških delovnih 
mestih. 

V študijskem letu 2018/2019 je v pedagoškem procesu sodelovalo 22 zunanjih izvajalcev, ki prihajajo 

iz drugih članic UM, drugih zavodov in gospodarstva. 

Grafikon 2.2.3: Pedagoške ure zunanjih izvajalcev glede na naziv 
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Na grafikonu 2.2.4 so prikazane obremenitve zunanjih izvajalcev v FTE zaposlitve pedagoškega kadra. 
1 FTE predstavlja 1 zaposlitev za polni delovni čas. Kot je razvidno iz prikaza, so zunanji izvajalci, ki so 

sodelovali v pedagoškem procesu kot asistenti, opravili pedagoške ure v obsegu 0,3 zaposlitve 

asistenta. Izvajalci v nazivih visokošolski predavatelj, docent, izredni profesor in redni profesor pa 

skupaj za 6,8 zaposlitev visokošolskega učitelja. Skupaj opravijo zunanji izvajalci pedagoških 
obremenitev za dobrih 7 pedagoških zaposlitev. 

Grafikon 2.2.4: Obseg pedagoških ur izražen v FTE zaposlenega 

 
 

2.3 Znanstvenoraziskovalna oz. umetniška uspešnost po strukturi (nazivih) 

Fakulteta za turizem je mlada in majhna fakulteta. V zadnjih petih letih z zadovoljstvom opažamo rast 
števila raziskovalcev, predvsem tistih z doktoratom. Do študijskega leta 2018/2019 se je znatno 

okrepilo število zaposlenih raziskovalcev: od 4 raziskovalcev v letu 2012 (zgolj 2 od teh polno 
zaposlena) do 20 v letu 2019. Glede na spolno strukturo zaposlenih raziskovalcev FT UM skozi vsa leta 

izkazuje enakovredno zastopanost obeh spolov. Dobra polovica zaposlenih raziskovalcev so 

raziskovalci z doktoratom. Podrobnejša analiza (glej poglavje Kadri) pokaže nesimetrijo v prid 

raziskovalcev z nazivom asistenta in docenta, ki pa se je glede na prejšnje leto izboljšala. Če smo v 
prejšnjem letu imeli samo 2 redno zaposlena raziskovalca z nazivom izredni profesor, so do konca leta 
2019 napredovali kar trije raziskovalci in je tako trenutno 5 raziskovalcev s tem nazivom.  

Struktura zaposlenih raziskovalcev na fakulteti izraža srednjo raven na poti grajenja raziskovalne 
kariere (večina zaposlenih z nazivom docent 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 (specifično EF UL).  

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

predavateljev in višjih predavateljev k znanstvenim objavam. To se je do konca koledarskega leta 2019 

obrestovalo in so kar trije raziskovalci napredovali iz naziva docent v naziv izredni profesor. 
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Preglednica 2.3.1: Število raziskovalcev redno zaposlenih na FT UM od 2012 do 2019 

Leto Št. raziskovalcev Od tega raziskovalcev z doktoratom Od tega žensk 

2012 4 3 1 

2013 9 6 4 

2014 12 9 5 

2015 13 9 6 

2016 14 10 7 

2017 17 11 7 

2018 19 10 6 

2019 20 11 13 

 

Preglednica 2.3.2: Število raziskovalcev, redno zaposlenih na FT UM, v FTE zaposlitve 2018/2019 

2018/2019 

Zaposleni v FTE (% 

zaposlitve oktobra 

2019) 

Nadobveza 
Dopolnilno zaposleni (vključeni v 

predhodnih stolpcih) 

Redni profesorji 0 0 0 

Izredni profesorji 3,7 3 0,2 

Docenti 5,08 4 0,28 

Višji predavatelji 0,13 0 1 

Predavatelji 1,2 1 1 

Asistenti z dr. 0,2 0 1 

Asistenti / raziskovalci  3,6 3,6 0 

SKUPAJ  13,91 11,6 3,48 

 

Preglednica 2.3.2: Znanstvenoraziskovalna uspešnost po nazivih, leto 2018 

 Upoš. 
tč. 

A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-

indeks 

A32 A31 A33 A345 A3 

Izredni profesorji  103,26 0 14,6 34,55 0,32 406 144 10 0 0,13 0,61 0 0,74 

Docenti  678,55 80 258 278,1 2,22 111 34 15 0 0 0 0 0 

Predavatelji  11,76 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistenti  76,92 28 27,8 27,79 0,27 3 3 2 0 0 0 0 0 

 

Preglednica 2.3.3: Znanstvenoraziskovalna uspešnost po nazivih, leto 2019 

 Upoš. 
tč. 

A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h- A32 A31 A33 A345 A3 

Izredni profesorji  831,26 323 453 532,5 896,3 512 233 14 0 0,13 0,61 0 0,74 

Docenti  430,24 0 83,6 83,57 1,27 149 53 15 0 0 0 0 0 

Višji predavatelji 30,39 0 0 13,33 0,09 3 2 1 0 0 0 0 0 

Predavatelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistenti  192,07 0 23,5 50,21 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4 Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo mladih raziskovalcev ter 

pridobitev raziskovalnih programov in projektov po strukturi (nazivih) 

V študijskem letu 2018/2019 se je povečalo število raziskovalcev, ki so imeli pogoje za mentorstvo 
mladim raziskovalcem in pridobitev raziskovalnih projektov iz 2 na 5, vsi raziskovalci z nazivom izr. prof.  

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

2.5 Merila za izvolitve v nazive in izvolitvena področja 

Izobraževalno dejavnost na FT UM izvajamo z ustrezno habilitiranimi visokošolskimi učitelji in 
sodelavci. Imamo učinkovite in transparentne postopke izvolitev v naziv, ki so poenoteni z merili UM. 

Na FT UM potekajo izvolitve v izvolitveno področje »Turizem«. 

Preglednica 2.5.1: Število izvedenih postopkov izvolitev v pedagoške nazive 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

NAZIV / IZVOLITEV prva ponovna prva ponovna prva ponovna 

redni profesor             

izredni profesor     1   2   

docent     1 1 3   

lektor             

višji predavatelj 1           

predavatelj 2         1 

asistent 1   0 3 1   

bibliotekar             

strokovni svetnik             

višji strokovni 
sodelavec 

            

strokovni sodelavec             

 

Preglednica 2.5.2: Število izvedenih postopkov izvolitev v raziskovalne nazive 

 
2018/2019 

NAZIV / IZVOLITEV prva ponovna 

znanstveni svetnik   

višji znanstveni sodelavec   

znanstveni sodelavec   

asistent z doktoratom   

asistent z magisterijem   

predavatelj   

https://www.um.si/projekti/habilitacije/Documents/Merila%20za%20izvolitev%20v%20naziv%20(univerzitetna).pdf
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asistent 1  

višji asistent   

 

Preglednica 2.5.3: Habilitacijski nazivi visokošolskih učiteljev in sodelavcev za področje Turizem 

HABILITACIJSKI 

NAZIVI 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2013/2014 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2014/2015 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2015/2016 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2016/2017 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2017/2018 

ŠT. 
HABILITACIJ 

2018/2019 

REDNI PROFESOR 0 0 0 0 0 0 

IZREDNI 

PROFESOR 
0 0 0 0 1 2 

DOCENT 2 1 3 0 2 3 

VIŠJI 
PREDAVATELJ 

0 0 0 1 0 0 

PREDAVATELJ 2 3 0 2 0 1 

ASISTENT 5 5 0 1 3 1 

SKUPAJ 9 9 3 4 6 7 

 

Iz preglednice 2.5.3 je razvidno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so se habilitirali na FT 
UM, po študijskih letih ter razmerja med habilitacijskimi nazivi. V študijskem letu 2018/2019 so bili 
tako za področje Turizem habilitirani: 2 izredna profesorja, 3 docenti, 1 asistent in 1 predavatelj, kar 

kaže na to, da se ohranja (1 ponovna izvolitve) in nadaljuje (6 izvolitvi v višji naziv oz. prva izvolitev) 
proces povečevanja števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki se habilitirajo na področju Turizem.  

Tudi vsi ostali visokošolski sodelavci in učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju študijskega programa, imajo 
veljavne izvolitve, kar potrjujejo z ustreznimi dokazili. 

V študijskem letu je bil na fakulteti prvič izveden postopek za izvolitev v raziskovalni naziv, in sicer v 

strokovno raziskovalni naziv asistent. 

Senat FT UM v skladu s Statutom UM sestavlja 12 članov, 8 članov je iz vrst visokošolskih učiteljev, 3 iz 
vrst študentov in dekan FT UM. V Senatu FT UM sta enakopravno zastopani znanstveni disciplini oz. 

strokovna področja: turistične vede (4 člani) in splošne vede (4 člani). 

Senat FT UM (na dan 30. 9. 2019):  

1. izr. prof. dr. Boštjan Brumen, predmetno področje »Informatika« 

2. red. prof. dr. Ivan Rozman, predmetno področje »Informatika« 

3. izr. prof. dr. Mitja Gorenak, predmetno področje »Turizem« 

4. izr. prof. dr. Marko Koščak, predmetno področje »Turizem« 

5. doc. dr. Jasna Potočnik Topler, predmetno področje »Angleški jezik« 

6. doc. dr. Marjetka Rangus, predmetno področje »Turizem« 

7. doc. dr. Maja Turnšek, predmetno področje »Turizem« 

8. doc. dr. Borut Vojinović, predmetno področje »Mednarodna ekonomija in poslovanje« 

9. doc. dr. Andreja Trdina, predmetno področje »Sociologija« 

10. Katja Kokot, študentka 

11. Laura Lupše, študentka 

12. Špela Ciglar Omerzu, študentka 
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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 zaposleni 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 (2 zaposleni na delovnih mestih Vodja področja in Čistilka); 
 Knjižnica (1 zaposlena na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec) 
 Vodja projektov (1 zaposlena). 

Na dan 30. 9. 2019 je bilo na FT UM znotraj teh organizacijskih enot zaposlenih 10,3 (9,55 FTE) 

nepedagoških delavcev (brez nadomeščanja porodnic). Nepedagoški kader vodi tajnica fakultete in 
skupaj z zaposlenimi skrbi za strokovno in administrativno podporo pedagoškemu kadru. Knjižnična 
dejavnost se je v študijskem letu 2018/2019 izvajala z eno zaposleno za krajši delovni čas. 

 

št. 3. 4. 5. 6/1. 6/2. 7.

Poslovne in upravne vede 1 1 1 6

Tajniško in administrativno delo

Pravne vede 2

Računalniške vede

Tehnika

Proizvodne tehnologije

Humanistika

Gimnazijsko izobraževanje

…

Skupaj 1 1 1 8

Število študentov/NPD 26

Preglednica 2.6.1: Struktura nepedagoških delavcev po izobrazbi

 

Področja in stopnja izobrazbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
(KLASIUS) 

 

Na fakulteti je, glede na obseg zaposlitev, 26 študentov na enega nepedagoškega delavca oz. delavca 
v strokovnih službah. 
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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 katerih 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 2019 je redno napredovalo 7 delavcev, v nazivu sta napredovala 2 delavca. Število napredovanj 
prikazuje preglednica, kjer so napredovanja razdeljena glede na delovno mesto, po letih glede na višino 
napredovanja izraženo v številu plačnih razredov (1 PR/2 PR). 

 

2017 2018 2019

napredovanje za 2 plačilna razreda 1 4 6

napredovanje za 1 plačilni razred 2 2 1

ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje 0 0 0

Skupaj realizirana napredovanja 3 6 7

Preglednica 2.7.1: Realizacija napredovanj v plačilnih razredih od leta 
2017 do 2019

 

 

Preglednica 2.7.2: Prikaz realiziranih napredovanj po letih 

 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

STROKOVNI 

DELAVCI 

napredovanje 

za 1 PR 

0 0 0 0 0 

napredovanje 

za 2 PR 

1 1 1 4 7 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJI IN 
SODELAVCI 

napredovanje 

za 1 PR 

0 2 2 1 5 

napredovanje 

za 2 PR 

0 0 3 2 5 

 SKUPAJ 1 3 6 7 17 

ne 

izpolnjujejo 

pogojev 

0 0 0 0 0 

 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20napredovanju%20zaposlenih%20Univerze%20v%20Mariboru%20v%20pla%C4%8Dne%20razrede.pdf
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2.8 Vpetost kadrov v mednarodni prostor 

Zaposleni na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so aktivno vpeti v mednarodno okolje. Svoje 

aktivnosti ne izkazujejo zgolj skozi izpeljavo izmenjav, temveč tudi skozi nadgradnjo teh izmenjav v 
obliki skupnih prijav na raznovrstne projektne razpise ter znanstvene objave. Predvsem je potrebno 

izpostaviti izredno visok delež zaposlenih, tako pedagoških kot strokovnih sodelavcev, ki izkoristijo 
priložnosti mobilnosti za boljšo vpetost fakultete v mednarodni prostor. 

Preglednica 2.8.1: Mobilnosti pedagoških in strokovnih sodelavcev od 2015 do 2019 

Študijsko leto 
Pedagoški 

sodelavci FT 

% sodelujočih 
glede na število 

zaposlenih 

pedagoških 
sodelavcev na FT 

Strokovni 

sodelavci FT 

% sodelujočih 
glede na število 

zaposlenih 

strokovnih 

sodelavcev na FT 

2015/2016 6 46,15 2 25,00 

2016/2017 12 80,00 2 25,00 

2017/2018 11 62,36 3 33,33 

2018/2019 10 62,50 1 12,50 

 

V študijskem letu 2018/2019 je skupno 10 pedagoških sodelavcev Fakultete za turizem izvedlo skupaj 
19 izmenjav v okviru programa Erasmus+, izvedena je bila tudi ena izmenjava strokovnega osebja. 

Preglednica 2.8.2: Izmenjave pedagoških sodelavcev v študijskem letu 2018/2019 

Št. Ime in priimek Institucija gostiteljica Država Program 
Trajanje v 

številu dni 

1. Marjetka Rangus 
TIMS Faculty of sports 

and tourism 
Srbija 

Erasmus 

K107 
5 

2. 
Jasna Potočnik 

Topler 
University of Montenegro Črna Gora 

Erasmus 

K107 
5 

3. Tjaša Alegro 
University of Western 

Bohemia 
Češka 

Erasmus 

K103 
9 

4. Vita Petek 
University of Western 

Bohemia 
Češka 

Erasmus 

K103 
9 

5. 
Jasna Potočnik 

Topler 

University of Western 

Bohemia 
Češka 

Erasmus 

K103 
7 

6. Tjaša Alegro University of Lapland  Finska 
Erasmus 

K103 
11 

7. Barbara Pavlakovič Sveučilište Sever Hrvaška 
Erasmus 

K103 
5 

8. Maja Turnšek University Twente Nizozemska 
Erasmus 

K103 
8 

9. Marko Koščak 
University of Western 

Bohemia 
Češka 

Erasmus 

K103 
8 

10.  Marko Koščak 
Libertas – Visoka 

poslovna šola 
Hrvaška 

Erasmus 

K103 
5 

11. 
Jasna Potočnik 

Topler 
University of Girona Španija 

Erasmus 

K103 
5 

12. Barbara Pavlakovič University of Rijeka Hrvaška 
Erasmus 

K103 
6 
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13. Lea Kužnik 
Libertas – Visoka 

poslovna šola 
Hrvaška 

Erasmus 

K103 
31 

14. 
Jasna Potočnik 

Topler 
University of Derby 

Velika 

Britanija 

Erasmus 

K103 
5 

15. 
Jasna Potočnik 

Topler 

University of Grenoble 

Alpes 
Francija 

Erasmus 

K103 
5 

16. Mitja Gorenak 
Lapland University of 

Applied Sciences 
Finska 

Erasmus 

K103 
6 

17. Maja Turnšek 
Agricultural University of 

Iceland 
Islandija 

Erasmus 

K103 
5 

18. 
Jasna Potočnik 

Topler 
University of Zadar Hrvaška 

Erasmus 

K103 
12 

19. Tanja Lešnik Štuhec 
FH Joanneum University 

of Applied Sciences 
Avstrija 

Erasmus 

K103 
31 

 

Med izvajanjem mobilnosti ali po izteku le-te, so nastali številni rezultati, med pomembnejšimi je 
vredno omeniti: 

 Prijava K203 – Erasmus+ projekta – ReWo – From Research to Working Life – FT UM nastopa 

kot prijaviteljica – gostovanje dr. Mitje Gorenaka na Finskem. 

 Izvedba terenskih vaj študentov Fakultete za turizem v Gorskem kotarju – gostovanje dr. Marka 

Koščaka na Hrvaškem  izdana tudi knjiga: PAVLAKOVIČ, Barbara (avtor, urednik), KOŠČAK, 
Marko (avtor, urednik), ČELIGOJ, Vladimir (urednik), OŽBOLT, Zoran (urednik). Razvojni 

program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju : II. faza. 1. izd. 

Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. IV, 264 str., ilustr. ISBN 978-961-286-262-6. 

[COBISS.SI-ID 96555777]  

 Gostovanje dr. Maje Turnšek na Nizozemskem, je doprineslo objavo znanstvenega članka: 
TURNŠEK, Maja, JANECEK, Petr. "America First, the Netherlands Second" on YouTube : 

"spoofing" destination marketing with political satire. European journal of humour research, 

ISSN 2307-700X, 2019, vol. 7, no. 3, str. 26-45. 

https://europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/361/pdf. [COBISS.SI-ID 

2048339795 

 Gostovanja dr. Jasne Potočnik Topler na Hrvaškem so intenzivno pripomogla k znanstveni 
publikaciji naslednjih del:  

o VITIĆ-ĆETKOVIĆ, Andriela, BAUK, Sanja, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Assessing caterers' 

satisfaction with cruise tourists' behaviour. Transformations in business & economics, 

ISSN 1648-4460, 2019, vol. 86, no. 1, str. 183-198, ilustr. 

http://www.transformations.knf.vu.lt/46/article/asse. [COBISS.SI-ID 2048298067] 

o POTOČNIK TOPLER, Jasna, ZEKANOVIĆ-KORONA, Ljiljana. Digital media, perception 

and the selection of the 2016 Best European Destination : the case of Zadar. Annales : 

anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. 

[Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 2, str. 343-354, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2018.23. 

[COBISS.SI-ID 2048274515] 

o POTOČNIK TOPLER, Jasna, KEČA, Ksenija, ZUBANOV, Violeta, GORENAK, Mitja, 

KNEŽEVIĆ, Mladen. The Role of the tour guide profession in the Drava and Sava 

Regions : communicating attractions in increasingly aestheticized tourism 

consumption = Uloga zanimanja turističkog vodiča na području rijeka Save i Drave : 
komuniciranje atrakcija u rastučoj estetiziranoj turističkoj potrošnji. Podravina : 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/96555777?lang=sl
https://europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/361/pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048339795?lang=sl
http://www.transformations.knf.vu.lt/46/article/asse
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048298067?lang=sl
https://doi.org/10.19233/ASHS.2018.23
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048274515?lang=sl
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časopis za multidisciplinarna istraživanja, ISSN 1333-5286, 2018, vol. 17, br. 34, str. 

108-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048290387] 

Ob mednarodnih izmenjavah pedagoškega kadra smo v študijskem letu 2018/2019, med drugim tudi 

na osnovi priporočil samoevalvacije iz prejšnjega leta, začeli bolj aktivno spodbujati izmenjave 
strokovnih delavcev. Tako so v tem študijskem letu ena strokovna sodelavka izkoristila možnost 
Erasmus+ mobilnosti. 

Preglednica 2.8.3: Erasmus+ mobilnost strokovnega osebja v študijskem letu 2018/2019 

Št. Ime in priimek Institucija gostiteljica Država Program 
Trajanje v 

številu dni 

1. Jožica Kranjc University of Rijeka Hrvaška 
Erasmus 

K103 
5 

 

2.9 Usposabljanje in skrb za karierni razvoj zaposlenih 

Fakulteta za turizem intenzivno spodbuja tako pedagoški kot strokovni razvoj svojih zaposlenih. Tako 
je imelo v letu 2018/2019 kar 8 zaposlenih sklenjenih pogodbe o izobraževanju (finančna podpora in/ali 
podpora v obliki odobrenih študijskih dopustov), in sicer 5 asistentov in en predavatelj za doktorski 

študij, tri strokovne sodelavke za visokošolski študij ter ena strokovna sodelavka za srednješolsko 
izobrazbo.  

Fakulteta poleg formalnega pridobivanja izobrazbe spodbuja tudi strokovna izpopolnjevanja znotraj 

UM in na ostalih izobraževalnih ustanovah. Tako so se zaposleni v preteklem letu udeležili 24 

izobraževanj. 

Primeri izobraževanj – strokovni kader: 

 delavnica MS Excel,  

 delavnica za prijavo in vodenje ŠIPK projektov, 
 Izobraževanje za program Wise TImetable ", 
 Seminar na temo Arhiviranje dokumentov po novem (GDPR), 

 Udeležba na konferenci računovodij. 
 Udeležba na tečaju - english for university staff. 

 

Primeri izobraževanj – pedagoški kader: 

 Usposabljanje Načrtovanje učnih izidov v visokem  

 Bloomova taksonomija in njena uporaba v visokem šolstvu 

 udeležba na usposabljanju Kompetence mentorja 

 izobraževanje za zaposlene- na študente osredotočeno učenje in poučevanje 

 udeležba na delavnici prenosljive spretnosti za doktorske študente 

Preglednica 2.9.1: Število izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih po letih 

LETO PEDAGOŠKI KADER NEPEDAGOŠKI KADER 

2016 5 9 

2017 14 16 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048290387?lang=sl
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2018 18 13 

2019 26 16 

 

V preglednici 2.9.1 je prikazano število izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih po letih, zajeta so 
tako formalna izobraževanja kot krajša usposabljanja, tečaji, seminarji ipd. V prihodnje priporočamo, 
da se vzpostavi sistem spremljanja izobraževanj tudi po vsebini, še posebej glede na področje 
pedagoškega izobraževanja in udeležbo na izobraževanjih UM.  

Fakulteta poleg formalnih in neformalnih izobraževanj spodbuja vse zaposlene, da svoje znanje in 
izkušnje izpopolnjujejo tudi na pedagoških in strokovnih izmenjavah v tujini.  

Posebno pozornost smo v študijskem letu 2018/2019 posvetili internemu izobraževanju predvsem 
mlajših sodelavcev. V tem letu smo organizirali sedem srečanj v okviru neformalnega predmeta 
Raziskovalni seminar, ki je bil namenjen medsebojni podpori pri raziskovanju. 

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 pripravljamo, nekajkrat letno pa z 

namenom spodbujanja zdravega načina življenja organiziramo pohod vseh zaposlenih na bližnji hrib 
Šentvid. Prav tako zaposleni sodelujejo 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 sproščeno druženje, kjer se zaposleni povežejo ter izmenjajo 
ideje in izkušnje – v študijskem letu 2018/2019 je bil organiziran dvodnevni izlet v Logarsko dolino. 

Enkrat letno se organizira tudi zaključna novoletna zabava, ki je namenjena predvsem sproščenemu 
druženju zaposlenih.  

V študijskem letu 2018/2019 je bil organiziran teambuilding strokovnih sodelavcev. Prav tako se je 

pedagoško osebje – kot v preteklem letu, tudi v tem – nekajkrat zbralo na raziskovalnem seminarju, 

kjer izmenjajo izkušnje ter mnenja glede pedagoškega in raziskovalnega dela ter načrtujejo prihodnje 
delo, srečanje pa zaključijo s sproščenim druženjem. Več o poteku in rezultatih raziskovalnih 

seminarjev je opisano v poglavju o znanstveno raziskovalni dejavnosti. 

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 
zunanji izvajalec. Delodajalec delavcem zagotavlja primerna delovna mesta, ki so v skladu z njihovimi 

potrebami in standardi, ki jih določa zakonodaja. Usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti 
zaposleni opravljajo vsake 4 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 o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu FT UM je bila izvedena marca 2020. Bila je 

anonimna, izpolnilo jo je 18 od 27 zaposlenih v študijskem letu 2018/19, ki so še vedno zaposleni na 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem UM 2018/2019  

 

 

43 

 

fakulteti. Med njimi je bilo 8 strokovnih sodelavcev ter 10 pedagoških .Anketa je bila razdeljena na 5 
sklopov (skupno 42 vprašanj), kjer se je zadovoljstvo zaposlenih presojalo s pomočjo stopenj strinjanja 
ali nestrinjanja z navedenimi trditvami in na sklop, kjer so zaposleni označili stopnjo zadovoljstva s 

posameznim vidikom. Analizo po posameznih sklopih anketnega vprašalnika smo pripravili tako, da 
smo podali izračunano povprečno oceno za vsako posamezno trditev, primerjali pa tudi zadovoljstvo 
med pedagoškimi in strokovnimi sodelavci. 

Bistvena zaključka izvedenega anketiranja sta nižja stopnja zadovoljstva oz. slabše mnenje glede 
izpostavljenih tematik kot leto poprej ter višje zadovoljstvo pedagoških sodelavcev v primerjavi s 
strokovnimi (pri čemer je potrebno izpostaviti vpliv velikega standardnega odklona pri majhnem 

vzorcu). Med ostalimi ugotovitvami izpostavimo še nekatere bolj izrazite: trditve o fakulteti so bile nižje 
ocenjene (najbolj se je znižala ocena trditve o velikem ugledu FT v okolju). Višja je ocena zaznavanja 
mobinga na delovnem mestu, pedagogi so s primernostjo delovnega prostora manj zadovoljni kot 

strokovne službe. Strokovni delavci, razumljivo, vidijo bistveno manj možnosti za napredovanje, nižje 
pa ocenjujejo tudi informiranost in komunikacijo. Pedagoški delavci so bistveno bolj zadovoljni tudi s 
plačo in delom. 

Izpostaviti je potrebno še, da je izpolnjevanje vprašalnika potekalo v času izrednih razmer (razglašena 
epidemija), ko zaposleni niso mogli dostopati do pisarn in so imeli tudi drugačne obveznosti, kar je 
verjetno vplivalo vsaj na slabšo udeležbo. Podrobni rezultati ankete so predstavljeni v prilogi 5. 

2.13 PREDNOSTI 

 Dobra in široka mreža mednarodnih povezav. 

 Turizem je neločljivo povezan z mednarodnim prostorom. 

 Urejena podpora formalnemu izobraževanju zaposlenih. 

 Rast števila izobraževanj pedagoških delavcev. 

 Vsi zaposleni so redno in pravočasno napoteni na zdravniški pregled in na izobraževanje o 
varstvu pri delu. 

2.14 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

 Glede na rezultate ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev bi pričeli z izvajanjem (vsaj 
dvakrat v letu) formalnih pogovorov s strokovnimi delavci. 

 Vzpostavitev bolj sistematičnega spremljanja izobraževanj in izpopolnjevanj vseh zaposlenih. 

 Spodbujati izobraževanje nepedagoških delavcev. 

 Organiziranje več športnih aktivnosti za spodbujanje zdravega načina življenja. 

 Podaljševanje trajanja mobilnosti med pedagoškimi sodelavci.  

 Poudarjanje pomena rezultatov mobilnosti pedagoških sodelavcev po končani mobilnosti. 

 Razširitev mreže v Avstriji, Nemčiji in potencialno Švici. 
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3. ŠTUDENTI 

3.1 Število vpisanih študentov 

Podatki, predstavljeni v grafikonih, kažejo na rahel padec skupnega vpisa na Fakulteto za turizem v 

študijskem letu 2017/2018, medtem ko je bil leta 2018/2019 zaznan nekoliko višji vpis na rednem 
študiju. Interes za vpis se je zmanjšal v tako v letu 2017/2018 kot 2018/2019 na visokošolske 
strokovnem študiju, medtem ko je na univerzitetnem študijskem programu Turizem in magistrskem 
študijskem programu Turizem zaznati padec v letu 2017/2018 in ponovno povečan interes za vpis v 
letu 2018/2019, čeprav ne povsem na raven iz začetnega primerjalnega leta 2016/2017. V študijskem 
letu 2018/2019 smo na novo vpisali prvo generacijo študentov na angleški izredni študij na dva 
programa, visokošolskega strokovnega Tourism in magistrskega Tourism. Oba programa se izvajata kot 
ponovljena različica programa v angleščini in predstavljata novo smer razvoja fakultete v smislu 

internacionalizacije. Skupaj z novimi izrednimi študenti, je število vpisanih na Fakulteto za turizem v 
študijskem letu 2018/2019 ostalo enako kot v letu prej. 

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

* Število vpisanih brez absolventov. 

* Podatki so zajeti na dan 30. 9. 201x – na zadnji dan študijskega leta. 
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Grafikon 3.1.2: Trend števila vpisanih na posamezni študijski program v zadnjih 3 letih (skupaj R in 
IZR) 

 

* Število vpisanih brez absolventov 

* Podatki so zajeti na dan 30.10.201x – ko se vpišejo še vsi naknadno sprejeti študenti. 
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R I S

VS program 120 11 131

Skupaj 1. stopnja VS 120 11 131

UN program 60 0 60

Skupaj 1. stopnja UN 60 0 60

MAG program 50 5 55

Skupaj 2. stopnja 50 5 55

230 16 246

1. stopnja UN

2. stopnja MAG

Skupaj vse stopnje

1. stopnja VS

STOPNJA ŠTUDIJSKI PROGRAM
2018/2019

Število študentov

Preglednica 3.1.1: Vpis po študijskih programih 2018/2019             

 

* Podatki števila vpisanih brez absolventov, R - redni, I - izredni, S - skupaj 

* Podatki so zajeti na dan 30. 9. 201x – na zadnji dan študijskega leta. 

Podatki o interesu za prvo prijavo kažejo, da le-ta upada tako na visokošolskem kot tudi univerzitetnem 
študiju v letih 2017/2018 in 2018/2019, čeprav je bila realizacija vpisa na univerzitetnem programu v 
letu 2018/2019 višja kot leto poprej. Kot je razvidno iz preglednice , na nobenem programu ni bila 

potrebna omejitev vpisa.  

Preglednica 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 

VS REDNI 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2018/19 

1 70 34 34 Brez omejitve 

2 51 17 19 Brez omejitve 

2017/18 

1 70 35 29 Brez omejitve 

2 49 34 32 Brez omejitve 

2016/17 

1 70 44 36 Brez omejitve 

2 41 29 32 Brez omejitve 

VS IZREDNI 

LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

2018/19 

1 70 0 0 Brez omejitve 

2 70 0 0 Brez omejitve 

2017/18 

1 40 0 0 Brez omejitve 

2 40 0 0 Brez omejitve 

2016/17 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 1 Brez omejitve 

       

UN REDNI LETO ROK  RAZPIS  PRIJAVE  SPREJETI  MINIMUM  

UN REDNI 

UN IZREDNI 

2018/19 

1 40 12 9 Brez omejitve 

2 32 6 5 Brez omejitve 

2017/18 

1 40 15 9 Brez omejitve 

2 35 8 7 Brez omejitve 
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Vir: https://www.um.si/vpis/podatki/Strani/default.aspx 

Podatki o vpisu tujih študentov kažejo, da se delež študentov s tujim državljanstvom, vpisanih na 
Fakulteto za turizem, povečuje v vseh obravnavanih skupinah, skupni delež vseh študentov s tujim 
državljanstvom, vpisanih na redne in izredne študije, pa presega 30 % vseh vpisanih študentov. Največji 
posamezni delež med študenti s tujim državljanstvom predstavljajo študenti iz držav EU, kar v veliki 
meri predstavlja študente s sosednje Hrvaške. 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 in tudi Rusija. Vsi ti trgi, vključno s Črno Goro, predstavljajo strateške ciljne trge za 
razvoj študijske in tudi raziskovalne dejavnosti Fakultete za turizem v bodoče. V študijskem letu 
2018/2019 se je na FT UM vpisalo 16 tujih študentov z območja Azije, kar je (kot je razvidno z grafa) 

nekoliko spremenilo razmerje med tujci, še dodatno pa povečalo njihovo skupno število. 

Grafikon 3.1.3: Število tujih državljanov v zadnjih 3 letih 
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UN IZREDNI 

2018/19 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 

2017/18 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 

2016/17 

1 15 0 0 Brez omejitve 

2 15 0 0 Brez omejitve 

https://www.um.si/vpis/podatki/Strani/default.aspx
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Grafikon 3.1.5: Podatki prihajajočih in odhajajočih študentov v okviru izmenjav ERASMUS+ 

 

Na področju Erasmus+ izmenjav je iz grafa razvidno, da v obravnavanem obdobju raste število 
študentov FT, ki odhajajo na izmenjave v tujino, nasprotno pa pada število študentov, ki na FT prihajajo 

na študijsko izmenjavo. V študijskem letu 2018/2019 se je ene izmed oblik izmenjave v tujini udeležilo 
skoraj 13 % študentov FT UM, kar je izrazito višji delež, kot ga beležimo na ravni UM. Porast števila 
študentov FT UM, ki so v študijskem letu 2018/2019 opravljali izmenjavo, je predvsem posledica 

povečanja števila pogodb in vzpostavitev novih partnerskih mrež ter sočasno tudi povečanje števila 
mest za študente na najbolj priljubljenih institucijah. Pozitiven trend rasti je mogoče zaznati tudi zaradi 

intenzivne promocije mednarodne izmenjave skozi predstavitve izkušenj tistih študentov, ki so se iz 
izmenjav že vrnili. Žal opažamo negativen trend med dohodnimi študenti, ki ga je moč pripisati nekoliko 
bolj oddaljeni lokaciji za bivanje, ki ni tako privlačna. 

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. 

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. 
Posebno pozornost posvečamo obveščanju izrednih študentov, saj so vsi po vrsti tujci in vsa sporočila 
za njih prevajamo v angleščino. Posebno podporo pri obveščanju izrednih študentov predstavlja 
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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 izredne tuje študente na fakulteti. O vseh 
zadevah redno komuniciramo tudi s prodekanico študentko na FT, ki preko predstavnikov skupin 
študentov v Študentskem svetu FT UM posreduje informacije naprej. 

Študenti lahko oddajo vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta na podlagi ustreznih dokazil. V 
študijskem letu 2018/2019 je bil podeljen status študenta invalida enemu študentu, status priznanega 
umetnika enemu študentu ter status vrhunskega športnika enemu študentu. V letih 2016/2017 in 
2017/2018 je bil status študenta invalida vsakokrat podeljen 2 študentoma, kot je razvidno iz priložene 
preglednice. Podatki tudi kažejo, da imamo na FT relativno majhno število študentov s posebnim 
statusom, saj na leto izdamo med 2 in 3 odločbe. Z vsakim študentom, posebej pa s študenti invalidi in 
dolgotrajno bolnimi, se pred oddajo vloge osebno pogovorimo (vodja referata za študijske zadeve in/ali 
prodekanica za študijske zadeve) o potrebnih prilagoditvah, ki se potem predlagajo Komisiji za študijske 
zadeve, ki odloča o upravičenosti statusa, v navedbo v odločbi. 

Preglednica 3.3.1: Število študentov s posebnim statusom 

ŠTUDIJSKO LETO STATUS 
ŠTEVILO ŠTUDENTOV S 
POSEBNIM STATUSOM 

2015/16 C - POSEBNE POTREBE - INVALID 1 

2016/17 C - POSEBNE POTREBE - INVALID 2 

2017/18 C - POSEBNE POTREBE - INVALID 2 

2018/19 

C - POSEBNE POTREBE – INVALID 

PRIZNANI UMETNIK 

VRHUNSKI ŠPORTNIK 

1 

1 

1 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Poročilo o študentih s posebnimi potrebami 

Na Fakulteti za turizem sta vzpostavljena tutorski in demonstratorski sistem, v katerem je v 

obravnavanem študijskem letu sodelovalo več kot 26 % študentov 1. stopnje FT UM (na 2. stopnji ta 
sistem ni aktiven). 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 sitemu 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. Zaradi nekoliko zakasnjenega sprejemanja novega pravilnika v študijskem letu 
2018/2019 ta dva naziva še nista bila podeljena. 

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 

https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Documents/Priloga%20k%20Sklepu%208-%20Pravilnik%20o%20izvajanju%20tutorskega%20sistema%20na%20FT%20UM_2018_.pdf
https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Documents/pravilnik_o_demonstratorstvu_25.7.2016.pdf
https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Documents/pravilnik_o_demonstratorstvu_25.7.2016.pdf
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demonstratorje ter njihove naloge. Pred začetkom semestra prodekanica 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 2018/2019 je v študijskem procesu sodelovalo 5 študentov 
demonstratorjev. 

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. 

3.4 Spremljanje zadovoljstva študentov 

Pregled ankete o zadovoljstvu s študijem kaže na to, da so študenti v veliki meri zelo zadovoljni s svojo 

odločitvijo za študij na Fakulteti za turizem. Skoraj 84 % bi jih ponovno izbralo isti program na isti 
fakulteti, med tem ko bi takšno isto odločitev v povprečju na celotni UM sprejelo 73 %. Prav tako so 
diplomanti FT podali precej visoko povprečno oceno na vprašanje o zadovoljstvu s študijem, kar 3,97. 
Ob predstavljenih podatkih se zdi smiselno izpostaviti še dejstvo, da študenti FT precej dobro poznajo 
področje, ki so ga izbrali za svoj študij, saj jih več kot polovica izkušnje z delom, povezanim s študijskim 
programov, pridobi že pred vpisom na izbrani program. Diplomanti FT v povprečju višje kot je 
povprečje UM ocenjujejo usmerjenost programov FT v poklic, sodelovanje v raziskovalnem in 
projektnem delu ter menijo, da je izbrani program izpolnil njihova pričakovanja. Diplomanti so ocenili 
še, da so na predavanja in druge kontaktne ure hodili v povprečju bolj pripravljeni kot so to ocenili na 
drugih članicah UM, hkrati pa so za delo za fakulteto porabili bistveno manj časa kot v povprečju njihovi 
kolegi na UM. Ta podatek kaže na to, da velik del študentov opušča prisotnost na predavanjih in se 
udeležuje predvsem obveznih vaj in seminarjev, saj je povprečna tedenska obremenitev glede na urnik 
po programih in letnikih bistveno višja, kot je študentska ocena. V večini kategorij, ki so vezane na 
poudarke pri poučevanju, storitvah in dostopnosti, so diplomanti FT podali višje ocene, kot je povprečje 
UM, razen pri zadovoljstvu s prostori, knjižnico in dostopnostjo gradiv, ki je vezana delno tudi na 
knjižnično izposojo. Ta nižja stopnja zadovoljstva je pričakovana, saj Fakulteta za turizem nima lastnih 
prostorov oz. takšnih prostorov, ki bi ji omogočali kvalitetno izvedbo študijskega procesa na enem ali 
strnjenem mestu. Tako so predavalnice razpršene na več lokacij, knjižnica pa gostuje v lokalni Knjižnici 
Brežice, ki pa ne more biti v celoti prirejena le potrebam študentov turizma.  

Pri vrednotenju doseženih kompetenc prav tako diplomanti FT v večini primerov v povprečju z višjimi 
ocenami vrednotijo raven pridobljenih kompetenc, kot je povprečje UM. Najvišje ovrednotene ravni 
pridobljenih kompetenc so strokovnost, sposobnost iskanja novih idej in rešitev, sposobnost hitrega 
usvajanja novega znanja, produktivno sodelovanje v timu, sposobnost komuniciranja v 1. tujem jeziku 

ter sposobnost pisnega izražanja, pa tudi sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. Pri vseh 
teh omenjenih kompetencah so študenti ocenili pridobljeno raven z oceno najmanj 4 od 5. Posebno 
veliko odstopanje je opazno pri oceni ravni komuniciranja v drugem tujem jeziku, ki od povprečja UM 
odstopa za več kot 1. Vse te kompetence so zelo pomembne za razvoj in delo turistične stroke, zato 
dejstvo, da se zastavljene kompetence v okviru posameznih izobraževalnih programov odražajo tudi v 
samooceni diplomantov, predstavlja potrditev ter vertikalno in horizontalno povezanost učnih izidov 
in kompetenc po programih. Med priporočili, ki so jih diplomanti podali ob zaključku študija velja 
izpostaviti željo po vključevanju še več tujih jezikov v študijske programe, več vsebin s področja 
gastronomije, enologije in vinskega turizma ter sodelovanja z okoljem. Predlogi diplomantov se 
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skladajo tudi s predlogi še aktivnih študentov in so bili upoštevani ob pripravi sprememb študijskih 

programov, ki smo jih na FT UM pripravljali skozi celotno študijsko leto 2018/2019. 

3.5 Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
strokovno dejavnost  

V študijskem letu 2018/2019 ponovno beležimo precejšnjo angažiranost FT UM pri prijavah in izvedbi 

PKP in ŠIPK projektov, namenjenih vključevanju študentov v znanstveno in strokovno delo v 
sodelovanju z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Poleg tega so bili študenti aktivno vključeni tudi v 
druge raziskovalne in tržne projekte fakultete (npr. izdelava strategij razvoja turizma za lokalne 

skupnosti idr.). Študenti sodelujejo tako v fazah priprave metodologije (npr. pregled literature, 
oblikovanje anketnih vprašalnikov) kot tudi izvedbe (izvedba anket, intervjujev, vnos podatkov, 
fokusne skupine ipd.). 

Preglednica 3.5.1: Projekti v letu 2019, v katerih so sodelovali študenti FT UM 

Projekti, v katerih je bil FT UM koordinator 

Naslov projekta Mentor/koordinator 

ŠIPK projekt: Zgodba o industrijski Metliki: oblikovanje inovativnih 

turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost 

Maja Turnšek, 
Barbara Pavlakovič 

ŠIPK projekt: ŠIPK - Po poti modre frankinje: Modra frankinja kot osnova 

vinskega turizma v Sevnici 

Jasna Potočnik Topler 

ŠIPK projekt: ŠIPK - Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice - 

SLOMŠKOVA DEDIŠČINA 

Jasna Potočnik Topler 

Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in 
Gorskega kotarja - faza II 

Marko Koščak, 
Barbara Pavlakovič 

Ena žlahtna štorija in podoba destinacije Goriška Brda Maja Turnšek 

Projekti, v katerih je bila FT UM partner 

Naslov projekta Partnerski mentor 

PKP projekt: "We explain"-potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in 

turizmu 

Mitja Gorenak 

ŠIPK projekt: Participacija mladih za celovit trajnostni razvoj občine Zreče  Maja Turnšek 

 

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. Seznam 

nekaterih objav s študenti v letih 2018 in 2019 je dodan kot priloga 4 poročilu. 

Glede na predlog študentskih predstavnikov, ki dosedanje vključevanje študentov v raziskovanje skozi 

pedagoški proces sicer pozdravljajo, pa gre sodelovanje študentov v raziskovalni dejavnosti še bolj 
spodbujati, ne samo kot pedagoško obveznost znotraj predmetov temveč kot dodatno delo za tiste 

najbolj zagnane in ambiciozne. Predlagajo, da raziskovalci FT UM še bolj aktivno javno objavljajo pozive 
za tovrstna raziskovalna sodelovanja. 
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3.6 Organiziranost študentov in aktivno vključevanje v soupravljanje 
fakultete 

Študentski svet Fakultete za turizem je samostojen organ fakultete, ki ga sestavljajo študenti, ki so 
predstavniki posameznih letnikov študijskih programov, člani sosveta in prodekan za študentska 
vprašanja, ki je po funkciji predsedujoč študentskemu svetu FT. Študentski svet FT UM zastopa 
interese, pravice in dolžnosti vseh študentov, se zavzema za dobrobit študentov, rešuje aktualno 
študentsko problematiko in s svojimi predlogi prispeva h kakovostnejšemu študiju.  

Študentski svet FT skrbi tudi za pestro obštudijsko dogajanje, ki pa velikokrat predstavlja velik izziv 
zaradi oddaljenosti od samega sedeža Univerze v Mariboru. Predsednik študentskega sveta FT sklicuje 
redne, izredne in korespondenčne seje, zapisniki so dostopni na spletni strani Fakultete za turizem pod 
zavihkom ´študenti za študente´. V študijskem letu 2018/19 je bilo v študentski svet FT vključenih 18 
študentov. Vabila na dogodke, ki jih organizira študentski svet FT, so objavljena na Facebook strani 
študentskega sveta FT. V študijskem letu 2018/19 je študentski svet FT za študente in zaposlene na FT 
organiziral sledeče dogodke: Ekskurzija v Novi Sad, Trivia večer, Tradicionalno posavsko brucovanje, 
prebdožično zabavo, Dobrodelni december na FT (obisk Doma upokojencev Brežice v spremstvu kitare 
in harmonike in deljenje toplih napitkov in piškotov za prebivalce občine Brežic), Teden zdravja na FT 

(zdrav zajtrk, pohod na bližnji hrib), medfakultetni piknik v sodelovanju s Študentskim svetom Fakultete 
za energetiko UM in Uvajalni dan za študente 1. letnikov.  

Naši študentje so tudi aktivno vključeni v soupravljanje fakultete, saj so vključeni v različne organe FT. 
Študentje so člani Poslovodnega odbora FT UM, Komisije za študijske zadeve FT UM, Komisije za 
znanstveno-raziskovalne zadeve FT UM, Disciplinske komisije FT UM, Komisije za ocenjevanje kakovosti 

FT UM, Senata FT UM, Akademskega zbora FT UM in Študentskega sveta FT UM, hkrati pa delujejo tudi 
v sistemu tutorstva in demonstratorstva. Študentski svet v sodelovanju s FT vsako leto nagradi tutorje 
in demonstratorje študente za njihovo prizadevno delo tekom študijskega leta. Študenti na sejah 

zastopajo pravice študentov in podajajo relevantna mnenja in predloge, ki so za študente ustrezni. 
Pomembno je, da so študentje člani vodstva, saj lahko iz prve roke povedo, kako stvari delujejo v praksi. 
Študenti se sej, kjer so zastopani v okviru organov fakultete, udeležujejo redno. Študentski predstavniki 
so zelo aktivni pri soustvarjanju Fakultete za turizem, kar se kaže v zadovoljstvu študentov in 
uspešnemu sodelovanju z zaposlenimi na FT. 

Od oktobra 2018 do septembra 2019 je bilo 14 sej KŠZ (rednih in izrednih). V Komisiji za študentske 
zadeve je 7 članov, od tega sta 2 člana predstavnika študentov. Udeležba predstavnikov študentov na 
rednih in izrednih sejah KŠZ v š. l. 2018/2019 je bila 64 %, kar pomeni, da je bil vsaj en predstavniki 
študentov prisoten na skoraj vsaki seji. 

V Senatu FT je 12 članov, od tega so 3 člani predstavnikov študentov, ki jih imenuje Študentski svet FT. 
V študijskem letu 2018/19 je bilo na FT UM 20 sej Senata (12 rednih sej in 8 korespondenčnih). 
Študentski predstavniki so bili prisotni na vseh sejah Senata (vsaj 1, v večini po 2 študenta). 

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

Študenti so vključeni v organe fakultete in tako sodelujejo pri pripravi letnega programa, pri pripravi 
samoevalvacijskega poročila fakultete, v študijskem letu 2018/19 pa so se pripravljale spremembe 
oziroma prenova vseh treh študijskih programov, kamor so bili študentje tesno vpeti. Študentski svet 
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FT UM obravnava vse spremembe, ki se dogajajo na ravni fakultete in nato poda svoje mnenje in 

predloge glede načrtovanih sprememb. 

V preteklem študijskem letu so študentje predlagali več športnih obštudijskih dejavnosti, več tujih 
jezikov kot obvezni predmet in razdelitev izpita na dva dela pri predmetu Zgodovina in kulturna 

dediščina v turizmu. Predlog vezan na več športnih obštudijskih dejavnosti se je realiziral, saj je 
Študentski svet FT najel športno dvorano za izvajanje skupnih športnih aktivnosti 1x na teden v obsegu 
dveh ur. Prav tako smo v prenovljene študijske programe vključili italijanščino kot obvezen in ne več 
kot izbirni predmet. Tudi tretji predlog se je realiziral, in sicer je profesor razdelil izpit pri predmetu 

Zgodovina in kulturna dediščina na dva dela (zgodovina in kulturna dediščina). 

Študentski svet FT UM sodeluje tudi v postopku habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev s 
podajo mnenja o pedagoški usposobljenosti le-teh in s tem prispeva k ohranjanju kakovostnega 

študijskega procesa. 

3.8 Sodelovanje in povezanost predstavnikov študentov z drugimi študenti 

Predstavniki študentov so na fakulteti dobro povezani med seboj in večkrat izmenjujejo svoja mnenja. 
Med seboj se obveščajo preko elektronske pošte, tako je komunikacija hitrejša in učinkovitejša. Vsi 
predstavniki študentov so člani Študentskega sveta, kjer se na sejah srečujejo in komunicirajo o 
morebitnih problemih, ki se pojavijo v posameznih študijskih skupinah, katerih predstavniki so. Na 

študentskih sejah vso problematiko redno in skupno rešujejo. Vsak predstavnik letnika je dnevno v 
stiku s svojimi kolegi znotraj študijske skupine in morebitne težave rešuje takoj, pri čemer se posvetuje 
z drugimi predstavniki študentov na sejah študentskega sveta ali preko elektronske pošte. Za lažje 
ugotavljanje razmer v študijskih skupinah in odkrivanje morebitne problematike občasno izvedejo 
anketo ter nato rezultate in morebitne težave rešujejo skupno z drugimi predstavniki letnikov. 
Študentski svet FT UM ima trenutno vzpostavljen samo profil na družabnem omrežju Facebook. 
Ugotovili smo, da socialno omrežje Instagram postaja vse bolj priljubljeno, zato se bomo v študijskem 
letu 2019/20 potrudili ustvariti Instagram profil Študentskega sveta FT UM. Smo mnenja, da lahko 

preko socialnih omrežjih hitro obveščamo študente o morebitnih spremembah ali pa jim podamo 
informacije glede študijskega procesa. Prav tako ugotavljamo, da bi lahko na socialnih omrežjih izvajali 
krajše ankete o zadovoljstvu študentov zato se bomo v prihodnje potrudili to realizirati. 

3.9 Obštudijska dejavnost 

Obštudijske dejavnosti študentov FT študenti organizirajo sami (ob pomoči FT). 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.). Študenti FT se uspešno povezujejo tudi z drugimi organizacijami v lokalnem okolju. 
Študentski svet je med letom stalno v kontaktu z Občino Brežice. Sodelovanje poteka tudi s Kariernim 
centrom UM, vrtcem Mavrica Brežice, Domom upokojencev Brežice, Društvom študentov Brežice ter 
Mladinskim centrom Brežice. Ravno tako pa se študenti FT UM večkrat povežejo s študenti krške 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, sploh pri organizaciji prevozov na razne neuradne 

zabave, ki se dogajajo v Mariboru, kjer je sedež Univerze. 

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 
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zdravja, tradicionalni izlet v Zagreb, 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, se 
udeležujejo mednarodnih konferenc in tekmovanj s področja turizma (Turizmijada, MEKST).  

Ocenjujemo, da je obštudijska dejavnost na FT relativno dobro razvita in ima velik pomen za grajenje 
organizacijske pripadnosti študentov. V prihodnje predvsem Študentskemu svetu FT UM predlagamo 
še več dela na aktivnostih, ki gradijo občutek ekipe med študenti (npr. Fakultetne igre v sodelovanju s 
Posavskim muzejem Brežice ali Občino). Fakulteta za turizem ne izvaja redne organizirane obštudijske 
dejavnosti, ki bi bila kreditno ovrednotena in bi omogočala priznavanje v okviru izbirnih vsebin, 

predlagamo pa, da se v prihodnje analizira možnost uradnega priznavanja katerih izmed obštudijskih 
dejavnosti tudi z ECTS (npr. vsakoletni obisk ITB Berlin). 

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 

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 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 bomo morali organizirati na Fakulteti za turizem. V tem letu smo zato okrepili referat za 

študijske zadeve s sodelavko, ki je posebej odgovorna za podporo tujim študentom na izrednem študiju 

v angleškem jeziku, smiselno pa bi bilo razmisliti tudi o razširitvi tutorskega sistema.  

Vsi izvajalci FT UM so zavezani k spoštovanju načel profesionalne etike in k ravnanju skladno z 
veljavnimi pravili na UM ter tudi s sprejetim profesionalnim kodeksom 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 prodekanico 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 prodekanica za študijske zadeve pozove predstavnike študentov v Komisiji za 

https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/Pravice-posameznika.aspx
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Kodeks%20profesionalne%20etike%20Univerze%20v%20Mariboru.pdf
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študijske zadeve, da podajo poročilo o preteklem semestru in izpostavijo morebitna diskriminatorna 
vedenja ali druge nepravilnosti.  

3.11 Študentska anketa 

Podatki o študentski oceni pedagoškega dela na FT UM kažejo na rast povprečne ocene na ravni celotne 
fakultete in s tem tudi na dvig kakovosti pedagoškega dela. Fakulteta za turizem je za študijsko leto 
2018/2019 dosegla najvišjo oceno v anketi o pedagoškem delu med članicami Univerze v Mariboru, 
kar je po našem mnenju rezultat trajnega vlaganja v razvoj in kakovost visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. Že v prejšnjem študijskem letu je FT zasedala visoko tretje mesto med članicami univerze, 
kar naša prizadevanja na tem področju samo potrjuje. Anketa za študijsko leto 2016/2017 je bila 
spoznana za neveljavno in se pri samoevalvaciji ni upoštevala. V priloženem grafu so predstavljeni le 
podatki za celotno fakulteto. Zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci so sicer formalno zaposleni na 
dveh katedrah, vendar katedri v realnosti nista aktivni, zato tudi vrednotenje po katedrah ni smiselno. 

Vodstvo FT spodbuja vse zaposlene k udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih, ki jih organizira 
Univerza v Mariboru in druge organizacije, ter spodbuja mednarodne pedagoške izmenjave. Fakulteta 
za turizem pedagoško kakovost tudi nagrajuje in sicer s plaketo, ki jo vsako leto podeli najboljšemu 
pedagogu po mnenju študentov. Na FT izvajamo različne delavnice tudi v lastni organizaciji. V 
študijskem letu 2018/2019 sta bili tako izvedeni 2. Prva je bila namenjena oblikovanju učnih načrtov in 
pisanju učnih izidov, druga pa odkrivanju ozkih grl in pragov, ki jih doživljajo študenti na posameznih 
predavanjih. Vodstvo fakultete promovira udeležbo na delavnicah in jo v nekaterih primerih tudi 
eksplicitno zahteva (npr. delavnica o oblikovanju učnih načrtov je bila obvezna za vse nosilce učnih 
enot na programih FT). 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.  

Analiza obremenjenosti študentov kaže na to, da študenti v povprečju obremenitve po posameznih 
učnih enotah na vseh programih v večini primerov ocenjujejo kot primerne. Na univerzitetnem 
programu je vidna predvsem zelo visoka obremenitev s samostojnim delom študentov, saj kar pri 12 
od 30 ocenjevanih enot več kot 20 % študentov meni, da si želijo manj samostojnega dela. Pri vajah je 
obremenitev študentov v veliki večini ustrezno porazdeljena, medtem ko je pri dveh predmetih zaznati 
preveliko obremenitev pri predavanjih. 

Študenti visokošolskega študijskega programa v večji meri ocenjujejo obremenitve študentov po 
predmetih kot primerne kot študenti univerzitetnega programa. Tudi pri teh študentih je zaznati željo 
po manjših obremenitvah s samostojnim delom, vendar v nižjem deležu kot na univerzitetnem 

programu.  

Na magistrskem študijskem programu študenti ocenjujejo previsoko obremenitev pri treh učnih 
enotah, pri obremenitvi s samostojnim delom pa v manj primerih ocenjujejo potrebo po nižjih 
obremenitvah.  

Zanimivo je izpostaviti dejstvo, da so študenti na vseh programih izpostavili, da je na vseh jezikovnih 

seminarjih, predvsem na nadaljevalnih stopnjah, premalo obremenitev na seminarjih in preveč 
poudarka na samostojnem delu (v tem primeru z izjemo italijanskega jezika, ki se izvaja kot izbirni 

predmet). Na podlagi rezultatov ankete je smiselno izvesti pogovore s posameznimi izvajalci in se 

dogovoriti za morebitne prerazporeditve dela pri učnih enotah. 
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Grafikon 3.11.1: Povprečne ocene izvajalcev pedagoškega procesa po katedrah 

 

 

Graf 3.11.2: Povprečna ocena izvajalcev pedagoškega procesa za fakulteto v zadnjih 4 letih 

 

*Po sklepu Senata UM v študijskem letu 2016/2017 rezultati niso bili veljavni in jih zato ne navajamo. 
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3.12 PREDNOSTI 

 Dostopnost profesorjev za študente, intenzivno sodelovanje v različnih projektih. 

 Majhnost fakultete, dobro vzajemno poznavanje med študenti, pedagogov in drugimi 
zaposlenimi. 

 Interes pedagogov za napredovanje, izobraževanje in izboljšave. 

 Bližina meje z Republiko Hrvaško in dostopnost do drugih trgov držav bivše republike 

Jugoslavije. 

 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. 

 

3.13 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

 Priprava prenovljenih in jasno vsebinsko usmerjenih izobraževalnih programov. 

 Večja vsebinska diferenciacija med visokošolskih in univerzitetnim študijskim programom. 

 Priprava doktorskega študijskega programa na področju turizma in zaključek izobraževalne 
vertikale. 

 Analiza stališč mentorjev praktičnega izobraževanja. 

 Aktivnosti za motiviranje študentov, ki niso več aktivno vpeti v študijski proces, za dokončanje 
študija.  

 Razvoj obštudijske dejavnosti in programov vseživljenjskega učenja. 

 Optimizacija postopkov vpisa tujih (NON EU) študentov na izredne študijske programe FT UM. 

 Priprave na izvedbo študijskega procesa na dislocirani enoti. 

 Izboljšave tutorskega sistema za dvig prehodnosti iz 1. v 2. letnik študija na vseh programih. 

 Vzpostavitev stikov z diplomanti in vodenje komunikacije z njimi.  

 Intenzivnejše vključevanje pedagogov FT v nadaljnje izobraževanje na področju poučevanja in 
uporabe e-pripomočkov. 
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 Izboljšati digitalno komunikacijo s potencialnimi študenti na slovenskem in tujih trgih 
(uporaba socialnih omrežij, dopolnitve in prenove spletne strani). 

 Povečati promocijo in prisotnost na strateških trgih za internacionalizacijo. 

 Premislek med izvajalci o morebitni prerazporeditvi dela pri določenih učnih enotah (jeziki). 
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4. MATERIALNE RAZMERE 

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

4.1  Prostori in oprema 

IKT oprema 

FT UM ima svojo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere izvaja študijski proces.  

V pedagoškem procesu na FT UM se koristijo informacijski sistemi UM preko portala FT UM. Študenti 
lahko najdejo vse potrebne informacije na enem mestu, kar pomeni, da lahko opravijo preko AIPS-a 

elektronski vpis, izvedejo elektronsko prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a), preverijo znanje, posredujejo 

seminarske naloge visokošolskemu učitelju po elektronski pošti, zbirajo informacije o študijskem 
procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, mentorstva za diplomska dela, predelujejo digitalno učno 
gradivo, ocenjujejo pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ipd.). 

Prostori 

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

 v najetih predavalnicah Gimnazije Brežice, ki je oddaljena cca. 200 m od upravne zgradbe 
fakultete (1 velika predavalnica v izmeri 121 m2 za 100 oseb, 3 majhne predavalnice (eno v 

izmeri 82 m2 in dve po 78 m2) za 35 oseb in računalniška učilnica (52 m2)); 

 v Domu kulture Brežice, ki je oddaljen cca. 300 m (dve predavalnici s kabinetoma v Domu 
kulture Brežice, v izmeri 62 in 75 m2, vsaka za ca. 40 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 18 stacionarnih računalnikov. 

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

pritličju so od leta 2018 avla, senatna soba (opremljena s projektorjem), referat za študentske zadeve 
in sanitarije. Avla služi za pedagoško dejavnost (za izvajanje predavanj in seminarskih vaj) ter za 

izvajanje okroglih miz in konferenc. Avla (80 m2) je opremljena z 10 mizami in 30 stoli z nastavljivimi 

policami. V avli se nahaja avtomat s toplo-hladnimi napitki, ki je namenjen predvsem študentom. Avla 
je opremljena s projektorjem in projekcijskim platnom. Referat za študentske zadeve je poleg 
računalniške opreme za vsakega zaposlenega opremljen s tiskalnikom in skenerjem. V prvem 
nadstropju so kabineti za pedagoško in strokovno osebje ter vodstvo fakultete, IKT prostor, prostor za 
arhiv, čajna kuhinja in sanitarije. V zgornjem nadstropju je nameščena multifunkcijska barvna laserska 
naprava, ki omogoča tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje. V IKT prostoru je nameščena omara 
z informacijskim vozliščem. 

Vsa delovna mesta strokovnih sodelavcev so opremljena z računalniško opremo (fiksni računalnik, 
zaslon, tipkovnica), pedagoški delavci pa pretežno uporabljajo prenosne računalnike, ki so last 
fakultete. Delovni prostori zaposlenih so, zaradi povečevanja zaposlitev (predvsem zaradi povečanega 

znanstveno-raziskovalnega dela ter večanja študijskih programov (izredni študij), relativno majhni, 
vendar kljub temu dobro opremljeni.  

Za fakulteto se nahaja parkirišče z zapornico za cca. 30 osebnih avtomobilov. 
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V najetih prostorih je zaradi premajhne kapacitete težko pripraviti in uskladiti urnike, poleg tega pa je 
zaradi računalniške opreme, ki je v lasti Gimnazije Brežice in je pogosto v okvari, pogosto moten 
pedagoški proces (nedelovanje projektorjev, nedelovanje računalnikov, pomanjkanje kablov …). 

Obstoječi prostori zaenkrat še zadoščajo za potek pedagoškega procesa, vendar pa bo s pričakovano 
rastjo števila študentov (generacije mladih se ponovno povečujejo) nastajala čedalje večja potreba po 
novi zgradbi, ki bo omogočila izvajanje pedagoškega procesa na enem mestu, prostor za druženje 
študentov, dodatne stanovanjske kapacitete za študente ter bo odpravila ostale pomanjkljivosti, ki jih 
ima obstoječa izvedba na različnih lokacijah. Obstoječi prostori, namenjeni fakulteti, na dolgi rok ne 
bodo mogli več zagotavljati optimalnega doseganja teh načrtov. Fakulteta za turizem na dolgi rok 
razpolaga s premajhnimi površinami za izvajanje visokošolskega – izobraževalnega – raziskovalnega 

procesa.  

Občina Brežice se je s Pogodbo o donaciji in zagotavljanju namenskih finančnih sredstev za delovanje 
Fakultete za turizem v Brežicah za obdobje 2012–2015, z dne 31. 12. 2012, ki jo je potrdil Občinski svet 
Občine Brežice (13. redna seja, dne 6. 2. 2012) med drugim zavezala, da bo v skladu s proračunskimi 
možnostmi pomagala pri izgradnji in opremi nove stavbe Fakultete za turizem.  

V teku je priprava investicijske dokumentacije, katere cilj je zagotovitev potrebnih prostorskih 

kapacitet za delovanje fakultete skupaj z bivanjskimi kapacitetami za študente. Novi prostori bodo 

omogočali izvedbo študijskega procesa na eni lokaciji ter zadostne kapacitete predavalnic in učilnic, 
kar bo omogočalo bistveno kvalitetnejšo izvedbo pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, 
olajšalo pripravo urnikov ter omogočilo skupne prostore za druženje in interesne dejavnosti študentov. 

Predmetna investicija se načrtuje na novi lokaciji, in sicer se bivši dijaški dom na naslovu Trg Jožeta 
Toporišiča 1 in 2 preuredi – spremeni se namembnost objekta ter izvede rekonstrukcija objekta z delno 

rušitvijo. Za investicijo je že izdano gradbeno dovoljenje, izdelan Dokument identifikacije 
investicijskega objekta ter izdelana Predinvesticijska zasnova. V prihodnjem študijskem letu želimo 
zagotoviti finančne vire za začetek izgradnje nove zgradbe. 

Oprema 

Fakulteta ima za izvedbo svojih dejavnosti v lasti naslednjo opremo 

Preglednica 4.1.1: Nabava opreme po letih 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Stacionarni računalniki - strokovne službe 8 8 8 

Stacionarni računalniki - bibliotekarka 1 1 1 

Stacionarni računalniki - predavalnica 19 19 19 

Prenosni računalniki 29 29 30 

Projektorji 5 5 5 

Tablični računalniki 7 7 7 

Tiskalniki 3 3 4 

Digitalni fotoaparat 1 1 1 

Tiskalnik bibliotekarka 1 1 1 

Čitalec črtnih kod 1 1 1 

WI FI vstopne točke 9 9 9 

Kamera logitech webcam HD C930e   3 3 
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Fakulteta v okviru finančnih zmožnosti posodablja računalniško opremo. V letu 2019 sta bila nabavljena 

dva prenosnika v okviru projekta CRP »TUR - KOM« in tiskalnik A4 Laser MF, ki je v referatu. V letu 
2019 je bil odpisan 1 prenosni računalnik . 

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 
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. 

Fakulteta za turizem je v zadnjih šestih letih vsako leto povečevala obseg svoje redne dejavnosti. Vsako 
leto naraščajo prihodki in stroški fakultete. V prvih letih delovanja je fakulteta neporabljena sredstva, 
ki jih je prejela UM za redno delovanje fakultete, deponirala v sklad UM. Le-ta je namenjen za pokritje 

presežka odhodkov nad prihodki, s katerim je fakulteta zaključila zadnja štiri poslovna leta. Zaradi 
zamika pri zagotavljanju finančnih sredstev, je fakulteta zadnja štiri poslovna leta zaključila s presežkom 
odhodkov nad prihodki.  

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

LETO 
FINANČNI NAČRT REALIZACIJA 

PRIHODKI ODHODKI REZULTAT PRIHODKI ODHODKI REZULTAT 

2015 947.742,00 €  938.205,00 € 9.537,00 €  954.113,00 €  935.087,00 €  19.026,00 €  
2016 793.984,00 €  979.147,00 € - 185.163,00 €  775.845,00 €  980.156,00 €  - 204.311,00 €  
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 € 

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

 

Iz grafikona 4.2.1 je razvidna struktura prihodkov. V zadnjih dveh letih je konstantno financiranje po 

uredbi – MIZŠ. V letu 2018 in 2019 je bilo znatno povečano znanstvenoraziskovalno delo, kar se kaže v 
bistveno povečanem obsegu prihodkov iz tega naslova. Povečali so se prihodki iz naslova tako ARRS, 
EU projektov ter ostalih državnih projektov. Povečali so se tudi prihodki iz naslova cenika univerze – 

gre za prihodke iz naslova šolnin, vplačanih za izredni študij, ki se izvaja v angleškem jeziku. Finančni 
načrti in finančna poročila Fakultete za turizem so dostopni na spletni strani. 

 

https://www.ft.um.si/o-fakulteti/katalog_informacij_javnega_zna%C4%8Daja/letna_poro%C4%8Dila/Strani/default.aspx
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Graf 4.2.1: Struktura prihodkov v letih 2015 - 2019 

 
 

Preglednica 4.2.2: Struktura prihodkov in odhodkov fakultete za leto 2019 po virih financiranja 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 
odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Javna služba skupaj 1.224.051 1.232.785 -8.734 100,70 99,60 99,20 

MIZŠ 909.552 918.410 -8.858 101,00 74,00 73,90 

ARRS 14.062 14.062 0 100,00 1,10 1,10 

Druge agencije : SPIRIT, JAK, 

JŠRIPS.. 0 0 0 #DEL/0! 0,00 0,00 

Druga ministrstva 14.062 15.580 -1.518 110,80 1,10 1,30 

Občinski proračunski viri 30.000 27.445 2.555 91,50 2,40 2,20 

Sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 122.304 126.015 -3.711 103,00 9,90 10,10 

Cenik storitev univerze: sredstva 

od prodaje blaga in storitev iz 

naslova izvajanja javne službe 71.805 63.807 7.998 88,90 5,80 5,10 

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

iz pror. EU 31.584 36.774 -5.190 116,40 2,60 3,00 

Drugi viri 30.682 30.692 -10 100,00 2,50 2,50 

Trg 5.420 10.566 -5.146 194,90 0,40 0,80 

Skupaj 1.229.471 1.243.351 -13.880 101,10 99,80 100,00 

 

Največji delež prihodkov v celotni strukturi prihodkov predstavljajo sredstva po uredbi (73,97 %). V letu 
2019 je UM Fakulteti za turizem namenila 1.224.051 EUR sredstev za izvajanje javne službe, Občina 
Brežice pa 30.000 EUR (2,4 % vseh prihodkov). Za ciljno raziskovalni projekt »TUR – KOM« je FT UM 
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prejela 14.062 EUR s strani ARRS in iz vira MGRT 14.062 EUR (skupaj 2,29 % celotnih prihodkov). Iz 

proračuna EU je FT UM prejela skupaj 184.570 EUR in sicer za projekte PKP ter ŠIPK, za mobilnost 
zaposlenih in za projekt Noč raziskovalcev, Turizem 4.0. Storitve, ki jih FT UM zaračunava po ceniku 
UM, predstavljajo 5,84 % vseh prihodkov.  

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so v letu 2019 znašali 5.420 EUR in sicer prihodki od projektov in 
najema avtomata za pripravo napitkov. Razlika med tržnimi prihodki iz leta 2018 je v tem, da se 
najemnine od študentskih stanovanj ne štejejo kot tržni prihodki, ampak kot druga dejavnost javne 
službe. 

Grafikon 4.2.2: Prihodki po Uredbi na število rednih študentov po letih 2015-2019 

 
 

Glede na število delovnih ur je bilo na FT UM v letu 2019 zaposlenih 27 oseb. Prihodki na zaposlenega 
so znašali 45.335 EUR, odhodki na zaposlenega pa 45.659 EUR. 

4.3 Prilagoditve študentom s posebnimi potrebami 

Fakulteta za turizem je za š.l. 2018/2019 pripravila, sprejela in potrdila Akcijski načrt za odpravljanje 
ovir za študente invalide (priloga 6). 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. 

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 tudi na spletu. Knjižnica 
je polnopravna članica sistema COBISS (dostop na https://www.izum.si/). Informacije o gradivu so 
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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 je dostopna 
študentom, zaposlenim in drugim uporabnikom v Knjižnici Brežice. 

Delovni čas knjižnice je ponedeljek, torek, sreda in petek: od 7. ure do 18.30, četrtek: od 7. do 15. ure, 
sobota: 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 
v Krškem in Brežicah. Knjižnični fond FT UM se dopolnjuje na osnovi predlogov študentov ter priporočil 
nosilcev in izvajalcev predmetov. 

V knjižnici je 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.). V letu 2018 se je udeležila tečaja Uporaba programske opreme 
COBISS3/Medknjižnična izposoja (IZUM, 22. 10. – 24. 10. 2018) ter Strokovnega srečanja visokošolskih 
knjižnic: primeri dobrih praks in novosti (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, 13. 6. 2018). 

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 
čitalniška izposoja serijskih publikacij, ki so večinoma darovi oz. izhajajo iz kotizacij zaposlenih na FT 
UM. Zaključna dela študentov Fakultete za turizem so dostopna le v prostorih knjižnice in so 
postavljena kot samostojna zbirka, do njihovih vsebin je možno dostopati tudi preko digitalne knjižnice 
DKUM. 

Knjižnična zbirka Fakultete za turizem je konec leta 2018 obsegala 1.526 enot knjižničnega gradiva, od 
tega je 1.442 knjižnega gradiva ter 84 neknjižnega gradiva. Na novo je bilo pridobljenih 192 enot 
gradiva (179 enot knjižnega in 13 enot neknjižnega gradiva), od tega 113 enot z nakupom, 41 enot z 
obveznim izvod ustanove in 38 enot z darovi. V DKUM-u je bilo povezanih v letu 2018 37 zaključnih del 
in 2 izvirna znanstven članka. 

V bazi FTBRE oz. katalogu knjižnice je bilo na dan 31. 12. 2018 skupaj 1.367 bibliografskih zapisov, od 
tega največ zapisov, 1.020, za knjige in zaključna dela ter 35 zapisov za serijske publikacije, 2 zapisa za 

integrirane vire, 194 zapisov za članke in ostale sestavne dele ter 116 zapisov za izvedena dela. Za 
potrebe bibliografije je bilo kreiranih 150 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 2018/2019 je bilo tako dostopnih 58 podatkovnih baz, 31.556 naslovov 
serijskih publikacij ter cca. 9.056.798 elektronskih knjig in drugih dokumentov. 

4.4.4 Razvoj knjižnične dejavnosti fakultete 

Knjižnično dejavnost za FT UM so do konca aprila 2017 vodili knjižničarji iz UKM, s katero je fakulteta v 
letu 2015 sklenila pogodbo o opravljanju knjižničarskih dejavnosti. Z mesecem majem 2017 pa so 
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zaposlili bibliotekarko, ki je prevzela naloge UKM: nabava in strokovna obdelava knjižničnega gradiva, 
vodenje bibliografij raziskovalcev (po potrebi tudi študentov) FT UM, medknjižnična izposoja, izdajanje 
potrdila 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. Izposojo knjižnega in 
neknjižnega gradiva ter serijskih publikacij pa izvajajo zaposleni v Knjižnici Brežice. Knjižnična dejavnost 
na FT se uspešno razvija v skladu s strategijo razvoja. 

Cilj knjižnice je, da z uvodnimi predstavitvami knjižnice v mesecu oktobru ter predstavitvami iskanja po 

COBISS-u in podatkovnih bazah pri posameznih predmetih, študente seznanimo z delovanjem 
knjižnice, osnovnimi storitvami in z vsem ostalim, kar knjižnica nudi (informacijskimi viri). S tem želimo 
spodbuditi potencialne uporabnike k večji obiskanosti knjižnice, izposoji gradiva in uporabi 
informacijskih virov in storitev, ki so jim na voljo.  

Knjižnico FT UM je v letu 2018 obiskalo 545 uporabnikov. Uporabniki so si v izposodili skupaj 695 enot 
gradiva. Preko medknjižnične izposoje je bilo izposojenih 5 enot gradiva (knjige in naročeni članki). Po 
knjižničnem katalogu so uporabniki izvedli 415 iskanj za gradivo. 

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 2016 in 2018 povečal, kar lahko pripišemo 
tudi temu, da so bili bolje obveščeni in seznanjeni z osnovnimi storitvami knjižnice in z vsem, kar 

knjižnica nudi. In sicer je bilo v letu 2016 62,85 % aktivnih uporabnikov glede na število potencialnih 
uporabnikov knjižnice, v letu 2017 67,74 %, v letu 2018 66,67 %.  

Knjižnica FT UM ima v sklopu Knjižnice Brežice na voljo 1673,00 m2 neto uporabnih površin, kar znaša 
povprečno cca. 6 m2 na potencialnega uporabnika, ter 130 čitalniških mest, kar znaša cca. 2 
potencialna uporabnika na čitalniški sedež. Knjižnica je bila tedensko odprta cca. 59 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 
bibliotekarka v knjižnici FT UM, pa je bilo 168 aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca 
knjižnice, v letu 2018 pa se je število aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca povečalo na 
190 aktivnih uporabnikov. 

Proračun knjižnice FT UM se je skozi leta spreminjal. Najvišji delež prihodkov za knjižnico v celotnih 
prihodkih visokošolskega zavoda je bil v letu 2017 in sicer 2,66 %, zaradi povečane nabave obvezne 
študijske literature, najnižji pa je bil v letu 2018 1,10 %, v letu 2016 pa je znašal 1,92 %. Najvišji delež  
stroškov za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke knjižnice je bil v letu 2018 in sicer  

40,63 %, najnižji v letu 2016 29,13 %, v letu 2017 pa je znašal 33,17 %. 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 2016 28,42 %, v letu 2017 je znašal 39,39 %. 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (št. enot) na potencialnega uporabnika je 
bil najvišji v letu 2016 in sicer 1 enota, najnižji prirast pa je bil v letu 2018 0,63 enote na potencialnega 
uporabnika, v letu 2017 prav tako 0,63 enote na potencialnega uporabnika. Največje število 
elektronskih virov, dostopnih na daljavo, na potencialnega uporabnika UM je bilo v letu 2018 in sicer 

455,98 elektronskih virov (v letu 2016 1,29 elektronskih virov, v letu 2017 172,55 elektronskih virov). 
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Uporaba osnovnih knjižničnih storitev se med leti 2016 in 2018 ni bistveno spreminjala. Število 
izposojenih enot na potencialnega uporabnika knjižnice je bilo najvišje v letu 2017 2,59 enot, najnižje 
v letu 2016 2,11 enot, v letu 2018 je znašalo 2,44 enot na potencialnega uporabnika. Število vpogledov 
v elektronske vire na potencialnega uporabnika je bilo najvišje v letu 2016, in sicer 27,75 vpogledov na 
potencialnega uporabnika, najnižje v letu 2017 20,43 vpogledov na potencialnega uporabnika, v letu 

2018 pa 22,49 vpogledov na potencialnega uporabnika.  

V letu 2017 in 2018 je bilo izvedeno informacijsko opismenjevanje – Predstavitev in iskanje po 

informacijskih virih UKM za študente FT UM. V letu 2017 so imeli 4 ure informacijskega opismenjevanje 

v študijskih programih visokošolskega zavoda na strokovnega delavca knjižnice, v letu 2018 pa 3 ure, v 
letu 2016 informacijsko opismenjevanje ni bilo izvedeno. Z zaposlitvijo bibliotekarke je FT UM začela z 
izvajanjem lastne bibliografske dejavnosti in sicer je bilo v letu 2017 narejenih 275 bibliografskih 

zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na bibliografa, v letu 2018 pa 262 
bibliografskih zapisov. Za leto 2016 ni podatka, ker je za FT UM bibliografsko dejavnost opravljala UKM.  

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 neustekleničeno 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. 

4.6 PREDNOSTI 

 Vse predavalnice, vsa delovna mesta visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev so 
opremljena z osebnimi računalniki z dostopom do interneta in ustrezno programsko opremo.  

 FT UM ima ločen prostor v Knjižnici Brežice za svoje gradivo skupaj s prostorom za čitalnico.  

 Pisarniška in računalniška oprema so v dobrem stanju, fakulteta je s preureditvijo prostorov in 
prestavitvijo sejne sobe v pritličje upravne zgradbe, pridobila eno dodatno pisarno za 6 
zaposlenih 

 FT UM vsako leto povečuje skupne prihodke.  

 Povečujejo se prihodki iz naslova prijav na projekte.  

 FT UM upošteva načelo transparentnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja z javnimi 
sredstvi, skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih sredstev določa resorno 
ministrstvo.  

 Fakulteta je še bolj učinkovita pri prijavah na razpise znanstveno-raziskovalnih projektov, kar 

omogoča fakulteti dodaten vir prihodkov in stabilnejše poslovanje. 
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 Delovni čas knjižnice FT UM je enak delovnemu času Knjižnice Brežice in je uporabnikom na 
razpolago vsak dan, razen nedelje. 

 Število aktivnih članov knjižnice FT UM se povečuje. 

 Uporaba osnovnih knjižničnih storitev FT UM se povečuje. 

 Fakulteta je v tem študijskem letu študentskemu svetu FT UM najela pisarno, kjer lahko 

opravljajo svoje delo, do sedaj tega prostora niso imeli  

 Gradnja nove stavbe fakultete je bila potrjena na vseh organih UM 

4.7 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

 Študenti, razen v knjižnici, nimajo prostega dostopa do računalnikov.  

 Študenti nimajo svojega prostora za druženje.  

 Učni proces ne poteka na enem mestu, temveč v najetih prostorih na različnih lokacijah v 
Brežicah. 

 V preteklem študijskem letu FT UM, kljub intenzivnim pogajanjem, še ni pridobila sredstev za 
financiranje  nove izgradnje, kljub pridobljenih vseh soglasjih UM in Občine Brežice.  

 Še vedno so prihodki iz vira MIZŠ prenizki za pokrivanje rednih stroškov delovanja fakultete, 
zaradi česar mora fakulteta najemati likvidnostne kredite pri UM.  

 Zaradi prenizkih prihodkov iz MIZŠ vira, fakulteta posledično posluje z izkazanim presežkom 
odhodkov nad prihodki - predlaga se dodelitev večje kvote zneska iz vira MIZŠ, ki ga vsako leto 
dodeli UO UM članicam v obliki dvanajstin.  

 Še intenzivnejša prijava na razpise za pridobitev znanstveno-raziskovalnih projektov. 
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5. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, 
SPREMINJANJE, POSODABLJANJE IN IZVAJANJE 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

5.1 Sistem zagotavljanja kakovosti 

Osnovo delovanja sistema kakovosti na FT UM predstavlja in zagotavlja Komisija za ocenjevanje 

kakovosti FT UM, ki je sestavljena iz 8 članov. Zaseda praviloma po vsaki seji KOK UM in na ta način 
sledi dogajanju na področju kakovosti znotraj UM, hkrati pa odpira še lastne tematike na področju 
kakovosti. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti skozi leta postaja vse bolj prepoznavna tema na 

fakulteti. Področje postopoma nadgrajujemo tudi ob izdatni pomoči vodstva; bistven napredek smo 

naredili po zadnji vzorčni evalvaciji VS programa Turizem, ki je pokazala številne možnosti napredka, 
veliko teh pa smo videli tudi sami, zato smo v sodelovanju z vodstvom od zadnje samoevalvacije (in 

nekaj pred tem vzorčne evalvacije) izvedli tri sestanke na temo izboljšanja več področij na temo 
kakovosti, predvsem pa njegovega spremljanja, saj je bilo »zapiranje« zanke kakovosti eden od 
osrednjih opomnikov evalvatorjev. 

Prepričani smo, da vsako leto mnogo postorimo na področju dviga kakovosti, o čemer nenazadnje 

pričajo tudi mnogi kazalniki naše uspešnosti (dobro ocenjeno pedagoško delo, napredek v 
raziskovalnem delu, velika projektna angažiranost ...), gotovo pa smo bili slabši v fazi spremljanja 
(merjenja) napredka, rezultatov, zato smo v zadnjem letu sprejeli novo obliko akcijskega načrta 
korektivnih ukrepov, ki ga postopoma uvajamo. Z njim kvalitativno beležimo uresničevanje zadanih 
ciljev oz. uresničevanje priložnosti za izboljšanje, ki jih ob letni samoevalvaciji izpostavimo ob vsakem 
od temeljnih področij ocenjevanja/preverjanja. Poleg akcijskega načrta pa spremljamo tudi napredek 
s pomočjo številskih kazalnikov, ki kažejo trende gibanja izbranih (za nas pomembnih) številk. 

Krono lanskoletnega srečevanja je predstavljal t. i. premierni Dan kakovosti, ki smo ga 9. oktobra izvedli 

v organizaciji KOK FT UM. K sodelovanju smo povabili vse deležnike, v programu pa se osredotočili 
predvsem na pomen kakovosti za razvoj ustanove (ozaveščanje o kakovosti za dvig kulture na tem 
področju) in uvajanje novosti na tem področju (nove oblike spremljanja kakovosti in vloga deležnikov 
pri tem). 

Zaradi navedenih dejstev ocenjujemo razvoj »kulture kakovosti« z izrazito pozitivno oceno. Trudili se 
bomo, da s tem tempom nadaljujemo tudi v letošnjem in prihodnjih letih. 

5.2 Samoevalvacija 

Proces samoevalvacije na FT UM začne teči z začetkom novega koledarskega leta, ko se zberejo in 
analizirajo ključni (kvantitativni) podatki. KOK FT v pozivih (npr. zbor delavcev oz. druge neformalne 
oblike) spomni pristojne za posamezna področja za pripravo podatkov/informacij. Po fazi zbiranja 
preidemo na fazo analize, v procesu katere se predstavniki KOK sestanemo z deležniki (predvsem 
prodekani in strokovnimi službami) in preverimo dosežke, ki jih v zadnji fazi (letos je bila le-ta zaradi 

izredne situacije zamaknjena) ovrednotimo. Na podlagi ovrednotenja se lotimo načrtovanja za 
prihodnje leto (ali več). 

Samoevalvacijsko poročilo tako nastaja postopoma, v več fazah, z več vključenimi deležniki. Ob 
dokončanju ga potrdijo Senat FT UM, Študentski svet FT UM in KOK FT UM. Vsebina (ključni poudarki 
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ali posebne teme) in proces dela se že v času nastajanja dokumenta predstavijo v okviru Zbora delavcev 
(prav tako pa tudi po zaključku samoevalvacije). SEP se po oddaji (oz. po zaključku procesa 
samoevalvacije za določeno področje delovanja) predstavi na vseh ključnih organih in komisijah FT UM 
(od Akademskega zbora, Študentskega sveta, Komisije za študijske zadeve in Komisije za znanstveno-

raziskovalne zadeve in na sestanku strokovnih služb). 

Kot bistven napredek pri izvajanju samoevalvacije smo v KOK FT UM sprejeli načrt o izvedbi dveh 

samoevalvacijskih »presečišč« na letni ravni. Osrednjemu proces samoevalvacije, ki se zaključi z oddajo 
samoevalvacijskega poročila ob koncu marca, bomo dodali še septembrsko srečanje z vsemi ključnimi 
deležniki. Cilj prizadevanj je, da procese, vezane na študijsko leto, preverimo ob njegovem koncu, 
spomladi pa dodamo t. i. check point (iz zanke PDCA), kjer preverimo napredek v tekočem študijskem 
letu (hkrati pa dokončno ovrednotimo preteklo študijsko leto). 

5.3 Uresničevanje akcijskega načrta fakultete 

Ključni kakovostni premik Fakultete za turizem v študijskem letu 2018/2019 predstavlja delo na 
področju sprememb študijskih programov, ki bodo v veljavo stopili s študijskim leto 2020/2021. Ob 

tem smo zastavili delo na področju spremljanja zaposljivosti diplomantov ter začeli aktivnosti za dvig 
kakovosti praktičnega usposabljanja (anketa z delovnimi mentorji). Vedno večji delež tujih študentov 
in odpiranje izrednega študija sta prinesla številne izzive in z njimi povezane aktivnosti (promocija, 
komunikacija s tujci, zagon dislocirane enote ...). V ta namen je bilo reorganizirano delo referata za 

študentske zadeve in posodobljen Pravilnik o delovanju tutorskega sistema (s posebnim poudarkom 

na pomoči tujim študentom). 

Ravno tako smo bili izjemno projektno aktivni, kar je botrovalo novi zaposlitvi (posebej za področje 
projektov), znanstveno-raziskovalna uspešnost se je dvignila po vseh kazalcih, ki jih spremljamo, k 
temu je (in še bo) pripomogla tudi ustanovljena Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve. 

Sistematično smo pristopili k t.i. raziskovalnim seminarjem, ki so v pomoč mladim raziskovalcem in 

doktorandom, in se trudili vzpostaviti sodelovanje z več (tudi tujimi) rednimi profesorji, ki bi obogatili 

našo sredino. Struktura zaposlenih pedagogov/raziskovalcev se postopoma izboljšuje (vedno več 
rednih zaposlitev in vedno višji nazivi), mobilnost osebja je v vzponu in daleč nad povprečjem UM. 
Spodbujanje izobraževanja tako pedagoških kot nepedagoških delavcev daje dobre rezultate. 
Zadovoljstvo zaposlenih je sicer nižje, a še vedno relativno visoko. 

Večji kakovostni premik predstavlja tudi spremenjeno spremljanje kakovosti in večji poudarek na 
ozaveščanju vseh deležnikov v procesu zagotavljanja in spremljanja kakovosti. Na podlagi priporočil 
evalvatorjev smo uvedli izboljšave v naše procese dela. 

Ključni izziv ostaja novogradnja; s prostori je povezanih precej težav in slabosti, na katere pa ne 
moremo vplivati. Izziv je tudi večje in močnejše in aktivnejše vključevanje študentov v vseh pore 
fakultetnega dela. 

Analiza celotnega akcijskega načrta je kot priloga 9 (v obliki excelove datoteke) dodana poročilu. 
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Graf 5.3.1: Grafični prikaz razmerja med novimi ukrepi v akcijskem načrtu 2018/2019 

ter prenešenimi neizpolnjenimi in delno izpolnjenimi ukrepi iz akcijskega načrta 
2017/2018 

 
 

 

 

 

Graf 5.3.1: Grafični prikaz razmerja med izpolnjenimi, delno izpolnjenimi in 
neizpolnjenimi ukrepi v akcijskem načrtu 2018/2019 
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Preglednica 5.3.1: Kvalitativna analiza vzrokov za neizpolnitev ali delno izpolnitev definiranih 

ukrepov v akcijskem načrtu za 2018/2019 

UKREP STOPNJA 

IZPOLNJEVANJA 

VZROK 

Izboljšati sledljivost diplomantov in vzdrževati 
stike z diplomanti. 

Delno izpolnjen Večletni ukrep – delamo 

po korakih. 

Povečanje števila študentov, ki bi opravljali 
praktično usposabljanje v tujini v okviru 
programa Erasmus+. 

Neizpolnjen Preloženo na čas nove 
oblike praktičnega 
usposabljanja, ki prihaja z 

novimi študijskimi 
programi. 

Iskanje načinov za formalno nagrajevanje 
raziskovalne uspešnosti (npr. v obliki podelitev 
priznanja ali nagrade v obliki povečanja fonda 
za obisk konferenc). 

Delno izpolnjen Številne debate so odprle 
dileme okoli načina 
vrednotenja. 

Iskanje načina formalnega beleženja ti. 
»internih projektov« (financiranih znotraj 
rednega raziskovalnega dela) in spremljanja 

njihove uspešnosti. 

Neizpolnjen Opustili ukrep - 

spremljamo v okviru 

števila objav. 

Vzpostavitev bolj sistematičnega spremljanja 
izobraževanj in izpopolnjevanj vseh zaposlenih. 

Delno izpolnjen Uspešno pri strokovnih 
službah, rešitve za 
pedagoge še nismo našli. 

Organiziranje več športnih aktivnosti za 
spodbujanje zdravega načina življenja. 

Delno izpolnjen Nižja zainteresiranost za 
to področje. 

Pregled vseh mednarodnih sporazumov UM in 

priprava strateškega načrta glede nadaljnjega 
povečevanja števila sporazumov ter sprejetje 
odločitve glede sporazumov, ki pretečejo v 
naslednjih dveh letih in na njih ni bilo 

zabeleženih aktivnosti. 

Neizpolnjen Čakamo na primernejši 
čas: načrtovano za poletje 
2020. 

Vzpostavitev tutorja za tuje študente. Delno izpolnjen Pravilnik spremenjen, 

nazivi še niso v funkciji. 
Pomanjkanje časa. 

Poglobljena analiza zadovoljstva s študijem 
med tujimi študenti. 

Delno izpolnjen Zaenkrat le priprave; 

pomanjkanje časa za 
celovito izpeljavo. 

Analiza možnosti uradnega priznavanja 
katerih izmed obštudijskih dejavnosti tudi z 
ECTS (npr. vsakoletni izlet v Nemčijo na ITB 
Berlin). 

Delno izpolnjen Analiza opravljena,  

s spremembami študijskih 
programov bo to 

uveljavljeno v letu 

2021/2022. 

Redni sestanki KOK FT in umeščanje točk 
dnevnega reda o kakovosti na seje komisij in 

zbore delavcev (za namen širjenja in 
napredovanja kulture/zavedanja kakovosti). 

Delno izpolnjen KOK FT je sestankovala 

redno, z ostalimi 

komisijami nismo 

organizirano sodelovali. 

Prenizka angažiranost 
članstva. 

* Delno izpolnjeni ukrepi, ki niso analizirani v sklopu preglednice, so s časovnega/procesnega vidika 
večstopenjski (z njimi torej nadaljujemo po korakih); podrobnosti so razvidne iz analize akcijskega 

načrta. 
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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: POVEZAVA. 

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 

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 

 Redno delovanje KOK FT UM in aktivno sodelovanje z vsemi deležniki procesa kakovosti 
(predvsem vodstvom). 

 Mlada in zagnana ekipa, ki ima željo po napredku. 

 Kontinuiteta v sestavi KOK FT UM in vedno več izkušenj na področju kakovosti. 

https://www.um.si/kakovost/evalvacije/Documents/Procesi%20notranjega%20upravljanja%20in%20spremljanja%20kakovosti%20%C5%A1tudijskih%20programov%20na%20UM%20(2017).pdf
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5.6 PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

 Uvedba dveh samoevalvacijskih obdobij (»presečišč«) v letu – izvedba dveh dogodkov Dan 

kakovosti z namenom evalviranja in predvsem osveščanja – dvig kulture kakovosti. 

 Dokončna uveljavitev in »posvojitev« nove oblike spremljanja kakovosti – s poudarkom na 

zapiranju zanke kakovosti – v obliki akcijskega načrta korektivnih ukrepov (kvalitativni 
kazalniki) in semaforja rezultatov (kvantitativni kazalniki). 

 Večje prepoznavanje in promocija pomena dela KOK FT UM za napredek ustanove; razmislek 

o prodekanskem mestu za področje kakovosti. 
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6. PRILOGE 

- Priloga 1: Samoevalvacija študijskega programa VS Turizem 2018/2019 

- Priloga 2: Samoevalvacija študijskega programa UN Turizem 2018/2019 

- Priloga 3: Samoevalvacija študijskega programa MAG Turizem 2018/2019 

- Priloga 4: Seznam objav s študenti v letih 2018 in 2019 

- Priloga 5: Analiza zadovoljstva zaposlenih na FT v študijskem letu 2018/2019 

- Priloga 6: Akcijski načrt za odpravljanje ovir invalidov 

- Priloga 7: Seznam podjetij za praktično usposabljanje 

- Priloga 8: Zaslonske slike aktualne sestave organov in drugih enot upravljanja fakultete 

- Priloga 9: Analiza akcijskega načrta fakultete za študijsko leto 2018/2019 

- Priloga 10: Povzetki samoevalvacijskih poročil študijskih programov (v enem dokumentu) 


