
TEME za 4. predmet poklicne mature 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 

Gastronomija in turizem (srednje strokovno izobraževanje) - gastronomsko-turistični 

tehnik 

MENTORJI: Gabrijela Jošt, Marjana Kralj, Majda Kuščer 

TEME: 

1. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Aktivno po atraktivnem 

podeželju«   

 

2. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »GTZ – Okusi Slovenijo«   

 

3. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Voda in zdravilni turizem«   

 

4. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Voda in zdravilni turizem«  

 

5. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Izbirna ekskurzija«  

 

6. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »EPAS EU«   

 

7. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Dunaj - Bratislava« 

 

  

8. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Prosti čas v neznanem, dijaki 

2 letnik GH/GAT  

 

9. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Kras in Brda GAT«  

 

10. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Novo mesto«   

 

11. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Velenje«  

 

12. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Rogaška«   

 

   

13. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Notranjska«   

 

14. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Primorska 2 dni – kulinarika 

in ljudje ter animacija«   

 

15. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Bela krajina«   

 

16. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Eko dan« 

 

                          

17. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Erasmus+«                          

 

18. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta »Kropa«                             

 



TEME ZA DIJAKE PO PEDAGOŠKI POGODBI OZ. ODRASLI: 

 

19. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta  »Kulinarično razvajanje 

Bavarske« ( tridnevni izlet za skupino 40 turistov, junij) 

 

20. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta:  Okusi Srbije (tridnevni izlet za 

skupino 40 turistov, junij ) 

 

21.  Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta Kulinarična doživetja 

Madžarske (tridnevni izlet za skupino 40 turistov, junij) 

 

22. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta Po poti Ivane Kobilce 

(tridnevni izlet za skupino umetnostnih zgodovinarjev , junij ) 

 

23. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta Po poti Antona Tomaža 

Linharta (tridnevni izlet za Kulturno  umetniško društvo Radovljica, junij)  

 

24. Načrtovanje in izvedba gastronomsko – turističnega produkta Ob smaragdni reki (tridnevni 

izlet za skupino 45 dijakov SGTŠ Radovljica, junij) 
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