
zap. št. NASLOV TEME MENTOR OPOMBE

1.

Različne teme za poslovne finance, kot na primer Analiza kazalnikov, 
Analiza računovodskih izkazov podjetja X, Primerjava uspešnosti 
poslovanja podjetja X s konkurenti ali panogo in podobno.

Mojca Gornjak
Študent/ka v uvodu predstavi osnovne značilnosti kazalnikov, računovodskih izkazov ipd., predstavi podjetje, izvede analizo in 
ugotovi ali je podjetje uspešnejše od konkurence, panoge. S pomočjo statističnih metod lahko ugotavlja povezanost.

2.
Po Kettejevi poti - analiza primera oblikovanja literarnoturističnega 
proizvoda

JASNA POTOČNIK TOPLER
Študent(ka) razišče literarni turizem v Sloveniji in izpostavi najuspešnejše produkte literarnega turizma v Sloveniji in v Evropi, v 
nadaljevanju pa s kvalitativno raziskavo predstavi literarnoturistični produkt Kettejeva pot v Ilirski Bistrici in možnosti za 
njegov nadaljnji razvoj.

3. Reprezentacija turizma v romanih x in y JASNA POTOČNIK TOPLER
Študent(ka) primerja reprezentacijo turizma v dveh romanih in na podlagi analize (jezikovne in diskurzivne) opiše in 
argumentira, ali je turizem prikazan pozitivno, negativno, kot generator razvoja, kot uničevalec okolja itd. literarnega turizma 
na izbranih fikcijskih območjih.

4. Reprezentacija turizma v filmih x in y JASNA POTOČNIK TOPLER Študent(ka) primerja reprezentacijo turizma v dveh filmih in na podlagi analize opiše in argumentira, ali je turizem prikazan 
pozitivno, negativno, kot generator razvoja, kot uničevalec okolja itd. 

5.
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb: od česa je odvisno podnebno 
zavedno vedenje turistov na izbrani destinaciji?

MAJA TURNŠEK Študent(ka) analizira literaturo o primernih ukrepih blaženja podnebnih sprememb in izvede anketo med turisti izbrane 
destinacije o tovrstnih ukrepih z namenom preverbe vzročno-posledičnih hipotez   

6.
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb: od česa je odvisno podnebno 
zavedno vedenje izbranih slovenskih ponudnikov?

MAJA TURNŠEK Študent(ka) analizira literaturo o primernih ukrepih blaženja podnebnih sprememb na izbranem področju turizma in izvede 
anketo med izbranimi ponudniki o tovrstnih ukrepih z namenom preverbe vzročno-posledičnih hipotez   

7.
Poučevanje o podnebnih spremembah v turizmu: analiza ponudbe v 
slovenskem visokem šolstvu  

MAJA TURNŠEK
Raziskovalna vprašanja:  V kolikšni meri slovenski visokošolski programi na področju turističnih študij vključujejo poučevanje o 
podnebnih spremembah ter s kakšnimi pedagoškimi pristopi? Metode: analiza besedil (učnih načrtov)  in strukturirani 
intervjuji z visokošolskimi učitelji    

8. Delavci generacije Z Mitja Gorenak
Na trg delovne sile vstopa generacija Z, kandidat/ka v nalogi opredeli lastnosti generacije Z, pripravi primerjalno analizo 

med generacijami in postavi smernice za sodobne pristope HRM, ki bodo usklajeni s pričakovanji generacije Z

9. COVID-19 in tehnologije v turizmu Boštjan Brumen Študent(ka) izvede analizo, kako / koliko turistična podjetja v izbranem segmentu (npr. zdravilišča, smučišča, …) uporabljajo 
tehnologije kot posledico epidemije virusa SARS-CoV-2

10.
Bencinska in avtocestna postajališča kot priložnost za privabljanje 
tranzitnih gostov.

Marjetka RAngus

Študent izvede študijo izvedljivosti (feasibility study) za preoblikovanje konkretnega bencinskega oz avtocestnega postajališča 
v vstopno točko na destinacijo. Zaželeno je, da se zaključno delo izvede v sodelovanju z zunanjim mentorjem (npr. ponudnik 
oz. lastnik bencinskega postajališča, občina, turistični ponudnik...)

11. Stereotipi v turizmu: teorija in praksa Marjetka RAngus
Turistična izkušnja na destinaciji je priložnost za oblikovanje in razvijanje stereotipvo. Študent na izbrani destinaciji opravi 
kvalitativno (etnografsko) raziskavo o obstoječih stereotipih na razliičnih relacijah in v različnih kategorijah.

12. Turistična ponudba ob reki Dravi Gregor Jagodič

Študent identificira možne turistične produkte v ob reki Dravi med Mariborom in Središče ob Dravi, pri čemer opredeli še 
potrebno infrastrukture za razvoj produktov in ekonomičnost posameznih produktov. Posebej je zaželena vključitev točk za 
izposojo kajakov in drugih plovil brez motornega pogona na celotni reki Dravi. Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna 
razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri pripravi 
naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine naloge.

13. Upravljanje naravnih vrednot na Pohorju Gregor Jagodič

Študent identificira naravne vrednote na Pohorju potrebnih upravljanja in dovolj zanimivih za obiskovalce. Za posamezno 
naravno vrednoto je potrebno opredeliti smiselnost plačevanje vstopa, predvideti okvirne stroške vzdrževanje, vodenja in 
ureditve JPP ter parkirišč in ostale spremljajoče turistične ponudbe. Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna razvoja 
agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri pripravi naloge. 
Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine naloge.
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14. Načrtovanje razvoja in ponudbe na Mariborskem Pohorju Gregor Jagodič

Študent lahko pripravi idejno zasnovo za: a) obnovo stare postaje Krožno kabinske žičnice za potrebe informativno 
promocijskega centra, kjer bodo vzpostavljeni TIC, interaktivna in digitalno podprta razstava o naravi in ponudbi Pohorja, 

gostinski lokal, trgovina s spominki in lokalnimi izdelki, seminarska soba za manjše poslovne in učne dogodke, športna trgovina 
in izposoja opreme, ali b) idejno zasnovo za oživitev Cerkve sv. Bolfenka (ponovna vzpostavitev informacijsko-kulturnega 
Centra za naravno in kulturno dediščino Pohorja z redno zbirko in občasnimi razstavami, predavanji, dogodki ipd.), ali c) 

zasnuje 5-zvezdnično doživetje »Raziskovanje skrivnosti pohorskega pragozda«, ali d) naredi analizo in nadgradnjo vsebin, ki bi 

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

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

dogodkov, ki bi od pomladi do jeseni oživljali dogajanje pod in na Pohorju (upoštevajoč že obstoječe prireditve in dogodke). 
Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko dobro pripravljene naloge 
razmislila o nagradi za vložen trud pri pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine naloge.

15. Mrežni podjetniški inkubator za turizem v Podravju Gregor Jagodič

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

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

16. Turistična ponudba Kozjaka Gregor Jagodič

Študent opravi analizo turistične ponudbe Kozjaka in na tej osnovi priprava celostni predlog nadgradnje ponudbe, pri čemer je 
dobro podati tudi identifikacijo možnih povezovalnih produktov v navezavi s Pohorjem in Dravo. V nalogi je potrebno določiti 
potrebno infrastrukturo za razvoj produktov in finančna oceno vložkov vanje, ter pripraviti predlog komunikacije in celovite 
promocije tega območja. Pomoč pri pripravi naloge nudi tudi Regionalna razvoja agencija Maribor, ki bo v primeru vsebinsko 
dobro pripravljene naloge razmislila o nagradi za vložen trud pri pripravi naloge. Mentor ima na voljo podrobnejši opis vsebine 
naloge.

17. Destinacijski menedžment in strateško načrtovanje na destinaciji x Barbara Pavlakovič Študent(ka) analizira stanje destinacijskega menedžmenta na izbrani destinaciji ter trenutno izvajanje strateškega načrtovanje. 
V zaključnem delu pripravi strateški načrt za prihodnje obdobje.

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

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

20. Upodobitve gostoljubja v popularni kulturi Andreja Trdina

Študent(ka) analizira medijske reprezentacije gostoljubja, odnosa do gosta, interakcije gost-domačin, etnocentrizem ali 
stereotipe ipd. v izbranih medijskih tekstih. Ponudi kritično refleksijo reprezentiranih družbenih razmerij z ozirom na družbene 
in politične učinke.

21. Turizem osebnega spomina, nostalgija in izkušnja prostora Andreja Trdina
Študent(ka) izvede kvalitativno (etnografsko) raziskavo na temo praks spominjanja in rednega vračanja na kraje osebnega 
spomina ter s tem osvetli vlogo spomina v doživljanju spreminjajočega se prostora. 

22. Globalizacija medijev, občinstva in popkulturni turizem Andreja Trdina

Študent(ka) v nalogi osvetli preplet popularne kulture in turističnih praks v sodobni družbi medijske konvergence. Izpelje 
študijo primera izbranega popkulturnega fenomena (tv, film, glasba ali knjiga) in induciranih pojavnih oblik popkulturnega 
turizma.

23. Dediščinske prireditve: primer x Saša Poljak Istenič Študent_ka analizira uporabo dediščine na izbrani turistični prireditvi. Z intervjuji odkriva, kaj ljudje v izbranem kraju razumejo 
kot dediščino, ter kako jo organizatorji in izvajalci interpretirajo v turizmu. Oblikuje priporočila, kako dediščino promovirati.

24. Dediščinski turizem v kraju x Saša Poljak Istenič Študent_ka analizira turistično ponudbo izbranega kraja in vlogo dediščine (nepremične, premične, nesnovne) v tej ponudbi. 
Opravi terensko raziskavo oz. intervjuje s turističnimi akterji o lokalni dediščini in predlaga njeno vključevanje v ponudbo. 

25. Nesnovna kulturna dediščina med registrom in turizmom Saša Poljak Istenič

Študent_ka razišče, katere enote nesnovne dediščine iz njegove/njene regije so vpisanje v Register nesnovne kulturne 
dediščine. Opravi terensko raziskavo, v katerih primerih se jo uporablja v turizmu. Z intervjuji odkriva, kako jo ljudje prilagajajo 
za potrebe turizma in kako turizem vpliva na obliko dediščine. Oblikuje priporočila za lokalno skupnost o boljšem vključevanju 
nesnovne dediščine v turizem.

26. Različne teme s področja zgodovine turizma od 19. stoletja do danes Daša Ličen Izvirna osvetlitev določene razmeroma ozko definirane epizode iz zgodovine turizma, pri kateri se študentka oz. študent 
poslužuje tako zgodovinskih kot drugih sekundarnih virov in teoretičnega aparata.



27.
Kritični pretres določene jedi ali celotne kuhinje (lokalne, regionalne, 
nacionalne) v luči turistične dejavnosti

Daša Ličen Izhodišče je specifična jed ali kulinarika, ki jo v osnovi predstavimo, a je poudarek potem na družbeni kontekstualizaciji 
izbranega. Zakaj je na primer prav izbrana jed ali cela kulinarika del turističnega kulinaričnega repertoarja.


