
zap. št. NASLOV TEME MENTOR OPOMBE

1. Turistične pogodbe BORUT BRATINA

ŠTUDENT NAJPREJ TEORETIČNO PRIKAŽE IZBRANE TURISTIČNE POGODBE TEORETIČNO IN NATO 
UPORABI KONKRETNE POGOSDBE V PRAKSI IN JIH KRITIČNO ANALIZIRA. LAHKO MIZBER KLASIČNE 
POGODBE ALI PA TUDI NOVEJŠE TIPE POGODB.

2. DELOVANJE TURISTIČNEGA PODJETJA V ČASU EPIDEMIJE BORUT BRATINA 

ŠTUDENT NAJPREJ PREDASTAVI STATUSNO PRAVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IN 
ZNAAČILNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA TER NATO NA IZBRANE KONKRETNEM PODJETJU 
POJASNI IN ANALITZIRA POSLAOVANJE V ČASU EPIDEMIJE.

3. TURISTIČNE UZANCE BORUT BRATINA
ŠTUDENT NAJPREJ OPEREDELI POJEM PRAVNI VIR IN NATO PREDSTAVI AVTONOMNE PRAVNE VIRE 
V TURIZMU IN V PRAKTIČNEM DELU NALOGE ANALIZIRA UPORABO TURISTIČNIH UZANC V PRAKSI.

4. Analiza italijanskih in slovenskih brošur prisotnih na EXPU 2022 Mojca Kompara Lukančič Študent(ka) izvede analizo slovenskih in italijanskih brošur, in sicer v smislu vizualne podobe in širše 
vsebine slednjih ter jezika, ki se v tovrstnih besedilu uporablja.

5.
Jezik in turizem: prepletanja na primeru učenja italijanskega jezik za 
potrebe turističnih delavcev  

Mojca Kompara Lukančič Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo o pomembnosti učenja italijanskega jezika 
za potrebe turističnih delavcev ter preveri položaj znanja jezika.

6. Prevajanje slovenskih jedi v italijanski jezik Mojca Kompara Lukančič
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo turističnih vsebin, npr. jedilnikov, brošur, 
zgibank, ki vključujejo slovenske nacionalne jedi ter preveri, kako se slednje prevedejo v italijanski 
jezik, preveri prevodne rešitve in opazuje ustaljene prevajalske prakse.

7.
Pomen obstoja nacionalnega letalskega prevoznika za razvoj turizma v 

državi
Mitja Gorenak

Turizem je neločljivo povezan s potovanji po zraku, kandidat/ka analizira primere po Evropi, kjer so 
propadli nacionalni letalski prevozniki in pokaže kakšen je bil vpliv propada na delovanje turističnega 
trga in primerja rešitve, ki so se na posameznem trgu zgodile

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.
Razumevanje gostoljubja v slovenski družbi (širše področje, konkretizacija 
teme in končni naslov po dogovoru)

ANDREJA TRDINA

Študent(ka) izhaja iz pedpostavke o kulturno pogojenem izkazovanju gostoljubja (t.i. režimu 
gostoljubja). Raziskavo lahko usmeri na razumevanje pomenov in dediščine gostoljubja v slovenski 
družbi nasploh (v zasebni domeni) ali konkretno na razumevanje načinov izkazovanja gostoljubja 
med slovenskimi turističnimi ponudniki (komercialna domena) v povezavi s potrebnimi 
kompetencami osebja.

10.

Sociološki vidiki  platformnih skupnosti delitvene ekonomije: odnosi in 
gostoljubje (širše področje, konkretizacija teme in končni naslov po 
dogovoru)

ANDREJA TRDINA

Študent(ka) obravnava družbene implikacije, ki jih platformna ekonomija prinaša za turizem in 
turistične prakse. Študent(ka) izpelje kvalitativno ali kvantitativno raziskavo na primeru izbrane 
platforme glede na opredeljen raziskovalni problem.Možne teme: a) kulturni resursi, kompetence in 

stratifikacija v 'hospitality platformah' (npr. analiza profilov), b) vprašanje gostoljubja in problemi 
diskriminacije v pluralni globalni družbi, c) družbeni procesi in družbene interakcije gostitelj-gost v 
platformni ekonomiji (npr. analiza razprav na skupnostnih forumih), d) vprašanje zaupanja in sistem 
referenc ipd.

11.
Popularna kultura, občinstva in turizem (širše področje, konkretizacija 
teme in končni naslov po dogovoru)

ANDREJA TRDINA

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

12.
Lokativni mediji, mobilne aplikacije in prostorske prakse (širše področje, 
konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru) ANDREJA TRDINA

Študent(ka) v nalogi obravnava kulturne in družbene vidike rab izbrane lokacijske tehnologije ali 
mobilne aplikacije (geomedijev). Posebej se osredotoči na vprašanja apropriacije prostora in 
sprememb prostorskih in družbenih praks skozi rabo teh medijev. Možne teme: a) Geotagging, 
podoba mesta in prostorsko-družbene neenakosti. b) Checking-in in konstrukcija identitete ipd.
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13.
Mediatizacija turističnih izkušenj v dobi družbenih medijih (širše področje, 
konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru) ANDREJA TRDINA

Študent(ka) obravnava centralnost vizualnega v turistični izkušnji in vpetost podob v reprodukcijo 
družbene moči.  Skladno z izbranim raziskovalnim vprašanjem in z uporabo ustreznega 
metodološkega pristopa (semiotična analiza ali analiza vsebine) dekonstruira konkretne primere 
turističnih podob na družbenih medijih. Ponudi refleksijo družbenih razmerij oz. ovrednoti moč 
analiziranih vizualnih podob z ozirom na družbene in politične učinke (npr. konstrukcija kolektivnega 
oz. romantičnega turističnega pogleda, neokolonialnih odnosov moči ipd.).

14. Sanjarjenje o potovanjih kot tehnika soočanja s COVID-19 krizo MAJA TURNŠEK
Raziskovalno vprašanje: Kako se sicer pogosti popotniki soočajo z omejitvami potovanj v COVID-19 
krizi in kakšno vlogo ima pri tem sanjarjenje o potovanjih kot tehnika soočanja s krizo? Metoda: 
fokusne skupine in/ali poglobljeni intervjuji

15.
Podnebne spremembe in psihologija komuniciranja v turizmu (širše 
področje, konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru)

MAJA TURNŠEK Osrednji izziv:  Kako lahko poznavanje psihologije komuniciranja pripomore k optimizaciji 

turističnega komuniciranja potrebnih vedenjskih sprememb gostom?

16. Uporaba rezervacijskih platform na območju X BOŠTJAN BRUMEN Študent(ka) izvede raziskavo, katere rezervacijske platforme so pretežno v uporabi, katere 
uporabljajo in preferirajo uporabniki in katere ponudniki na izbranem območju

17. Sistem eTurizem BOŠTJAN BRUMEN Študent(ka) izvede raziskavo sistema eTurizem, predstavi značilnosti in primerja s podobnimi sistemi 
v tujini. Predstavi možnosti pridobivanja in analize podatkov iz tega sistema.

18. Informacijska podpora smučarskemu turizmu v izbrani državi BOŠTJAN BRUMEN
Študent(ka) izvede raziskavo, katere informacijsko komunikacijske tehnologije so na voljo za 
podporo smučarskemu turizmu v Sloveniji (oz drugi izbrani državi) oz. katere sisteme uporabljajo 
upravljavci smučišč

19. Prilagojenost spletnih strani ljudem s posebnimi potrebami BOŠTJAN BRUMEN Študent(ka) izvede raziskavo, kako spletne strani določenega segmenta (npr. zdravilišča; uradne 
turistične strani mest / držav, …) podpirajo oz. so prilagojene osebam s posebnimi potrebami.

20. Turistične aplikacije za ljudi s posebnimi potrebami BOŠTJAN BRUMEN Študent(ka) izvede raziskavo, katere aplikacije so na voljo oz. so prilagojene osebam s posebnimi 
potrebami, pri čemer se študent(ka) osredotoči na eno skupino (npr. slepi/slabovidni)

21. Umetna inteligenca v turizmu BOŠTJAN BRUMEN Študent(ka) izvede raziskavo, kako se umetna inteligenca uporablja v turističnem sektorju

22.
ANALIZA TURISTIČNEGA DISKURZA: REPREZENTACIJA DESTINACIJE x v 
MEDIJU Y 

JASNA POTOČNIK TOPLER

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

23.
ANALIZA TURISTIČNEGA DISKURZA: PRIMERJAVA REPREZENTACIJE 
DESTINACIJE X IN DESTINACIJE Y

JASNA POTOČNIK TOPLER

Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo izbranih virov turističnega diskurza (npr. 
spletne strani/ turističnega vodnika/ brošure itd.), ki opisujejo destinacijo X in destinacijo Y ter v 
analiziranih besedilih primerja destinacijama pripisane značilnosti ter tehnike in jezikovna sredstva, s 
katerimi so značilnosti v diskurzu dosežene.

24.

VLOGA POTOPISNEGA PRIPOVEDNIŠTVA/LITERARNE DEDIŠČINE PRI 
UMEŠČANJU DESTINACIJE X (analiza potopisnega pripovedništva ali 
literarnega turizma kot podtipa kulturnega turizma na  primeru 

posameznega literarnega dela ali posamezne destinacije)

JASNA POTOČNIK TOPLER
Študent(ka) opravi pregled literature na področju kulturnega in literarnega turizma, izvede 
kvalitativno in kvantitativno (npr. metoda delno strukturiranih intervjujev, pridobivanje podatkov z 

vprašalniki, analiza vsebine itd.).

25. Analiza poročanja o turističnih temah v mediju x. JASNA POTOČNIK TOPLER
Študent(ka) izbere časnik in na osnovi analize (analize vsebine, jezikovne in diskurzivne analize) opiše 
in argumentira, ali je turizem prikazan pozitivno, negativno, kot generator razvoja, kot uničevalec 
okolja itd., kdo poroča o turističnih temah, na katerih straneh, v kakšnem obsegu itd. 

26. Vloga literarnih zgodb v turizmu (analiza primera x) JASNA POTOČNIK TOPLER
Študent(ka) opravi pregled literature na področju kulturnega in literarnega turizma in ovrednoti 
literarno dediščino ter zgodbe posameznega avtorja/avtorjev. Na univerzitetnem in magistrskem 
študiju nustrezna nadgradnja.



27.

Slovenska kulturna dediščina v angleškem jeziku: primer tradicionalnih 
slovenskih jedi na območju x
(Slovene Cultural Heritage in the English Language: the case of the Slovene 

traditional dishes in the x area) UN

JASNA POTOČNIK TOPLER

Študent(ka) opiše pomen angleškega jezika v turizmu in pomen ustreznih prevodov specifične 
turistične terminologije, v praktičnem delu analizira prevode slovenske kulinarične terminologije in 
pripravi slovensko-angleški kulinarični slovarček.

Po dogovoru s študentom je mogoča tudi kakšna druga tema

28.
PREDSTAVITEV DESTINACIJE SLOVENIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU NA 
PRIREDITVI X

JASNA POTOČNIK TOPLER

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

29. Gastronomija v času epidemije Saša Poljak Istenič
Študent_ka razišče, kako so se ponudniki hrane odzvali na epidemijo (spletna raziskava). Prek 
intervjujev z izbranimi ponudniki ugotavlja uspešnost modelov prilagoditve. Identificira 
najuspešnejše zgodbe in pripravi priporočila za promocijo ponudnikov v izrednih razmerah.

30. Vinski/pivski turizem na območju x Saša Poljak Istenič

Študent_ka razišče oblike vinskega ali pivskega turizma na izbranem območju. Analizira promocijo 
ponudnikov (spletne strani, promocijska gradiva) in opravi intervjuje s ponudniki o njihovih 

ambicijah in gostih. Predlaga nov turistični produkt ali  oblikuje smernice za razvoj tovrstnega 
turizma.   

31.
Slovenija - evropska gastronomska regija: analiza promocije gastronomije 

leta 2021 v izbranem kraju/regiji
Saša Poljak Istenič Študent_ka preuči dejavnosti za promocijo Slovenije kot evropske gastronomske regije 2021 v 

izbranem kraju oz. regiji. Uspešnost tovrstne promocije evalvira na podlagi intervjujev s promotorji.

32. Dediščina covida-19 kot turistična zanimivost Saša Poljak Istenič Študent_ka analizira gradivo o covidu-19, ki ga je zbiral izbrani muzej (ali več njih), in oblikuje 
predlog njegovega predstavljanja (razstava, turistični produkt ipd.).     

33. 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.

34. 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. 

*Seznam razpisanih tem se bo še dopolnjeval.


