
zap. št. NASLOV TEME MENTOR OPOMBE

1.
Potreba po jezikovnem izobraževanju in izpopolnjevanju 
turističnih delavcev, na primeru italijanskega jezika

Mojca Kompara Lukančič 
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo o potrebah po jezikovnem izobraževanju in 
izpopolnjevanju turističnih delavcev, na primeru italijanskega jezika, in sicer na izbranem 
geografskem območju, preveri položaj jezika in potrebe po izpopolnjevanju slednjega

2.
Potreba po jezikovnih virih v italijanskem jeziku na dani 

destinaciji
Mojca Kompara Lukančič 

Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo o potrebah po jezikovnih virih v italijanskem 
jeziku in pripravi slednjih na dani destinaciji, in sicer na izbranem geografskem območju, preveri 
jezikovne vire in potrebe po slednjih.

3.
Problematika prevajanja turističnih vsebin, na primeru 
turističnih brošur, v italijanski jezik

Mojca Kompara Lukančič 
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo turističnih vsebin, npr. turističnih brošur, ki 
so bile prevedene v italijanski jezik ter jih primerja s slovenskimi in skuša ugotovit, kako so vsebine 
podane, prevedene, parafrazirane ter prirejene za potrebe italijanskega bralca.

4. Vpeljava koncepta učeče se organizacije v turistično podjetje Mitja Gorenak

Študent/ka pripravi teoretični pregled koncepta učeče se organizacije. Analizira strukturo proučevane 
organizacije in skozi raziskavo analizira stanje na izbranem področju. Na podlagi rezultatov predlaga 
spremembe.

5.

Globalizacija in izzivi medkulturne komunikacije v turistični 
dejavnosti (širše področje, konkretizacija teme in končni 
naslov po dogovoru)

ANDREJA TRDINA

Na izbranem primeru študent/ka osvetli medkulturne komunikacijske procese v interakcijah gost-
gostitelj (kulturne vzorce ter njihov vpliv na komunikacijo; izzive in ovire komuniciranja v kulturno 

raznolikem okolju; vlogo stereotipov; etnocentrizem ipd.).

6. Prireditve po pandemiji Katja Čanžar Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo o novih načinih komunikacije z občinstvom 
po pandemiji Covid-19 in preveri uspešnost novih pristopov. 

7. Izkušnja Slovencev z dogodki na daljavo Katja Čanžar Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo o dogodkih na daljavo. Na podlagi 
rezultatov predlaga spremembe oziroma prilagoditve. 

8.
Ali tuji gostje vedo, kakšno hrano naročajo pri nas? 
Slovenska gastronomska ponudba v angleškem jeziku

Biljana Božinovski
Študent(ka) izvede kvantitativno (analiza prevodov jedilnikov izbranih ponudnikov) in kvalitativno 
(primerjava analiziranih prevodov z dobro prakso) raziskavo o prevodih slovenskih jedi v angleški 
jezik. Na podlagi ugotovitev oblikuje smernice dobrih praks. 

9.
Kako tuji obiskovalci razumejo slovenske znamenitosti? 

Informacije o slovenskih znamenitostih v angleškem jeziku
Biljana Božinovski

Študent(ka) izvede kvantitativno (analiza prevodov brošur/gradiv izbranih t. ponudnikov) in 
kvalitativno (primerjava analiziranih prevodov z dobro prakso) raziskavo o slov.>>angl. prevodih 

brošur/gradiv slovenskih turističnih znamenitosti. Na podlagi ugotovitev oblikuje smernice dobrih 
praks. 

10.
Kako dobro visoke šole za turizem pripravijo študente na 
komunikacijo z obiskovalci v angleškem jeziku

Biljana Božinovski
Analiza potreb na trgu (izbor t. ponudnikov in situacij, ko zaposleni z obiskovalci komunicirajo v 

angleškem jeziku, vklj. z intervjuji) in učnih načrtov VSŠ (izbor ustanov) ter primerjava. Na podlagi 
ugotovitev se po potrebi poda predlog sprememb učnih načrtov.

18.
COVID-19 kriza in turistična promocija slovenskih 
ponudnikov

MAJA TURNŠEK Raziskovalno vprašanje: Kako so za časa COVIOD-19 krize izbrani slovenski turistični ponudniki v svoji 
promociji odgovarjali na potencialni strah gostov pred boleznijo?  Metoda: Analiza vsebine

19.
Humor v turistični promociji: prepoznavnost med 
slovenskimi ponudniki

MAJA TURNŠEK Raziskovalno vprašanje: Kakšne tipe in funkcije uporabe humorja v promociji prepoznavajo izbrani 
slovenski turistični ponudniki in kakšne ovire pri tem identificirajo? Metoda: poglobljeni intervju

20.
Izziv zmanjševanja ponudbe mesa v gostinstvu: analiza 
promocije veganskih gostinskih ponudnikov

MAJA TURNŠEK
Raziskovalno vprašanje: Kakšne poudarjene prednosti svoje ponudbe izpostavljajo slovenski veganski 
gostinski ponudniki in kakšne ovire identificirajo pri svoji promociji? Metoda: analiza vsebine in 
strukturiran intervju 
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21. Pomen in vloga turizma kot dopolnilne dejavnost na kmetiji Boris Prevolšek 
Študent(ka) najprej v teoriji opredeli dopolnilne dejavnosti kmetiji in razišče pomen njihove 
diverzifikacije ter podrobneje analizira dopolnilno dejavnost turizem. Na to opravi raziskavo z nosilci 

te dopolnilne dejavnosti.  

22.
Vključevanje ruralnega turizma v turistično ponudbo 
destinacije x

Boris Prevolšek 
Študent(ka) na izbrani destinaciji analizira obstoječo turistično ponudbo in identificira deležnike 
ruralnega  turizma. V nadaljevanju pa opravi raziskavo s predstavniki turističnega gospodarstva in 
organizacijami javnega značaja, ki delujejo na področju turizma v izbrani destinaciji.

23. Potencial za razvoj lovnega turizma na območju x Boris Prevolšek Študent(ka) najprej opravi analizo obstoječe ponudbe lovnega turizma v izbranem območju. Na to 
opravi raziskavo s tvorci turizma in lovskimi družinavi na izbranem območju. 

24. 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

25. 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.

26. 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

27. 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.

28. 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)

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

30. Vpliv nelegalnih migracij na turizem v Občini Brežice BOJAN KUREŽ
Študent(ka) izvede kvantitativno raziskavo gibanj števila turističnih prihodov, nočitev  in prihodkov v 
Občini Brežice v obdobju enega leta pred začetkom množičnih nelegalnih migracij oktobra leta 2015 
ter enega leto po le teh. 

*Seznam razpisanih tem se bo še dopolnjeval.


