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RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH NALOG – 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
VIDA HLEBEC, prof. 
 
1. Čustvena inteligenca in vodenje 
2. Poslovne pogostitve- organizacija 
3. Banket, protokol 
4. Poslovni bonton 
5. Komunikacija pri trženju lastnih produktov ali v maloprodaji 
6. Pomembne osebnosti v kmetijstvu in njihov pomen za današnji čas 
7. Po dogovoru. 
 

 
dr. Marija TURNŠEK MIKAČIĆ 
 
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
 
1. Poslovni načrt podjetja X 
2. Poslovni načrt turistične kmetije 
3. Poslovni načrt šole za samooskrbno kmetijo 
4. Pomembnost nenehnega učenja in prinašanja novih idej v podjetju X (brenchmarking) 
5. Sistem finančnih kazalcev za presojanje uspešnosti poslovanja podjetja X 
6. Spremljanje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa v podjetju X 
7. Celovita ocena podjetja X 
8. Sprejemnik ali dajalec franšizinga za proizvod y. 
9. Analiza kazalnikov uspešnosti poslovanja  kmetijstva/gostinstva in primerjava s povprecjem 
gospodarstva 
10. Analiza kazalnikov uspešnosti poslovanja  kmetijstva/gostinskega podjetja in primerjava s 11. 
povprečjem kmetijstva/gostinstva/najboljšim konkurentom 
12. Viri pridobivanja sredstev iz skladov EU za kmetijsko/ turistično naložbo (primer) 
13. Oblikovanje prijave vloge  na razpis 
14. Oblikovanje tržne znamke izbranega podjetja 
15. Poslovni načrt  družinskega podjetja 
16. Investicije podjetja in denarni tok 
17. SWOT analiza podjetja 
18. Analiza ravnanja z obratnimi sredstvi v podjetju 
19. Kreditiranje podjetja 
20. Nabavna funkcija v podjetju 
21. Prodajna funkcija v podjetju 
22. Vloga poslovnega načrta pri nastanku podjetja in izdelava poslovnega načrta (s.p., društva) 
23. Dejavniki delitve čistega dobička v podjetju 
24. Razvoj kariere zaposlenih v kmetijskem podjetju 
25. Lastnosti uspešnega podjetnika 
26. Primer raziskave trga v podjetju X 
27. Analiza poslovnih funkcij v podjetju X 
28. Pomen načrtovanja  
29. Poslanstvo, vizija in strategija podjetja ali organizacije  
30. Kontrola in nadziranje v podjetju X 
31. Kaj delajo menedžerji  
32. Pomen odločanja  
33. Motivacija za delo  
34. Timsko delo  
35. Uspešno motiviranje zaposlenih v podjetju  
36. Pomen ustvarjalnosti pri uspešnosti podjetja  
37. Kakovost poslovanja podjetja  
38. Kadrovska politika podjetja  
39. Ugotavljanje uspešnosti in nagrajevanje zaposlenih  
40. Študija izvedljivosti poslovne ideje  
41. Podjetništvo in pomen inovacij  
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42. Trg in konkurenca v primeru podjetja X 
43. Prvine poslovnega procesa in stroški  v primeru podjetja X 
44. Premoženje podjetja X in njegova uspešnost  
45. Oblikovanje prodajnih cen 
46. Ženske v kmetijskem menedžmentu 
47. Poslovni načrt Zelene kmetije 
48. Moje podjetje-moja prihodnost: Izdelava poslovnega načrta kmetije 
49. Oblikovanje tržne blagovne znamke kmetije 
50. Podjetniški star-up 
51. Tržno vrednotenje ideje o novi dopolnilni dejavnosti 
52. Pomembnost nenehnega učenja in prinašanja novih idej na kmetijo (brenchmarking) 
53. Poslovni načrt dejavnosti šole za samooskrbo 
54. Razvoj kariere na področju dopolnilne dejavnosti, kot uresničevanje zasnove o sebi 
55. Spremljanje razvoja prihodnje kariere študentov VSŠ Grm 
56. Menedžment trženja na kmetijah v okviru kratkih oskrbovalnih verig 
 
 
Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 
 
1. DELOVNO MESTO KI SEM SI GA SAM USTVARIL 

2. GOSPODARJENJE NA KMETIJI (PODJETJU, USTANOVI) V SKLADU S SMERNICAMI 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
V obeh primerih je podlaga za diplomsko nalogo seminarska naloga z istim naslovom pri praktičnem 
izobraževanju. 
V obeh primerih se v diplomski nalogi obravnava nek konkreten primer iz prakse. 
 

 
Urška TROBEC, univ. dipl.inž.kmet. 
 
1. Po dogovoru s študenti 
2. Prehrana krav na domači kmetiji 
3. Kakovost mleka na Dolenjskih in Belokranjskih kmetijah 
4. Mlečnost krav po pasmah v Sloveniji 
5. Analize stanja hlevov za govedo na Dolenjskem in v Beli Krajini 
6. Načini pitanja goveda na Dolenjskem in v Beli Krajini 
7. Analiza stanja hlevov za prašiče na Dolenjskem in v Beli Krajini 
8. Prehrana plemenskih svinj 
9. Plodnost svinj na Dolenjskem in v Beli Krajini 
10. Načini reje kokoši na Dolenjskem in v Beli Krajini 
11. Vpliv pasme in križanca na nesnost 
12. Stalež ovc po pasmah na Dolenjskem in v Beli Krajini 
13. Stalež koz po pasmah na Dolenjskem in v Beli Krajini 
 
 
 
Tone HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 
 

1. Spremljanje gospodarjenja na kmetiji in aplikacija na standarde velikosti kmetije za 2 
zaposlena – govedoreja: 

- prireja mleka 
- prireja mesa 
- reja konj za meso 
- reja drobnice 
- prašičereja:   a)  plemenske svinje 

b) pitanje 
c) kombinirana reja 

(možnost poslovnega načrta) 
2. Aplikacija predpisov, ki opredeljujejo poslovanje kmetijskega gospodarstva 
3. Gospodarsko sodelovanje in organizacija odnosov  v okviru: 
- zadruge 
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- konzorcija 
- organizacije pridelovalcev:     a) vinogradnikov 

     b) sadjarjev 
     c) vrtnarjev 
     d) cvička 
     e) mleka 
     f) ekoloških pridelovalcev… 

4. Dopolnilne dejavnosti – opredelitev pogojev, shema organizacije 
5. Vrednotenje – normiranje dela v kmetijstvu ( po posameznih področjih ) 
6. Prestrukturiranje podeželja  – živinorejske kmetije 
7. Gospodarski grozd na podeželju 
Organizacija ali pravna postavitev odnosov v  verigi:  

a)  pridelave ( 6 vrtnin ), 
b) predelave ( hladilnica ), 
c) trgovine, 
d) turizma ( vinska cesta ) 
e) embalaže. 

8. Organizacijske sheme na delih šolskega posestva – pridelave, predelave,… 
 
 
 
dr. Jože PODGORŠEK 
 
1. Vpliv različnih načinov gnojenja na kvaliteto travnih tepihov 
2. Vpliv vrste gnojil na vkoreninjenost travnih tepihov s podlago 
3. Izbor sort (paprike, paradižnika, solate...) za tržno pridelavo na območju JV dela Slovenije 
4. Izbor sort trav za rekreacijske in športne zelene površine 
5. Različne tehnike pridelovanja zelenjave 
6. Izbor krompirja za pridelavo v našem pridelovalnem območju 
7. Izbor sorte (katerekoli vrste) za pridelovanje v našem pridelovalnem območju 
8. Po dogovoru s študenti 
 
 
Barbara TURK, univ.dipl.inž.zoot. 
 
Predlogi tem/naslovov diplomskih nalog za predmet Treniranje konj in učenje jahanja 
2016/2017 

1. Uporaba alternativnih poljščin v prehrani konja 
2. Primerjava klasičnega in modernega načina jahanja 
3. Uporaba konj in pomen konjereje v preteklosti in danes 
4. Selekcija v konjereji – nuja ali izbira? 
5. Reja šetland ponija v Sloveniji 
6. Ali konji govorijo? 
7. Uporaba zelišč v prehrani konj 
8. Ježa konj kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 

Ostali predlogi v dogovoru s študenti 
 
Predlogi tem/naslovov diplomskih nalog za predmet Turizem in rekreacija na podeželju 
2016/2017 

1. Ježa konj kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 
2. Program aktivnega preživljanja prostega časa na kmetiji 
3. Ponudba otroških dejavnosti na kmetiji 
4. Apiturizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji  
5. Možnost razvoja turizma na podeželju v domači občini 
6. Celovita predstavitev turistične kmetije 
7. Možnosti za razvoj ekološke turistične kmetije 
8. Oblike turističnih produktov na podeželju 
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Ostali predlogi v dogovoru s študenti. 
 
Predlogi tem/naslovov diplomskih nalog za predmet Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz 
biologije 2016/2017 

1. Nevarnost invazivnih rastlin v domači občini 
2. Mnenje javnosti o gensko spremenjenih organizmih v domači občini 
3. Možnosti za uporabo obnovljivih virov energije v domači občini 
4. Možnosti vzpostavitve rastlinskih in bioloških čistilnih naprav v domačem kraju 

Ostali predlogi v dogovoru s študenti. 
 
 
Irena KURAJIĆ, univ.dipl.inž.kmet. 
 
NARAVOVARSTVO: Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) 
 
ZAP. 
ŠT. 

OKVIRNI NASLOV DIPLOMSKE 
NALOGE 

ČAS IZVEDBE 
EKSPERIMENTALNEGA 

DELA 

OPOMBE 

1.  Vpliv zastirke na talno vlago ter rast 
in razvoj rastlin (ŽE ZASEDENO) 

apr. 2017-sept. 2017 Analize 2x mesečno 

2.  Učinkovitost ekoloških pripravkov 
za krepitev rastlin 

apr. 2017-sept. 2017 Analize 2x mesečno 

3.  
 

Učinkovitost ekoloških pripravkov 
za gnojenje rastlin 

apr. 2017-sept. 2017 Analize 2x mesečno 

4.  Uporaba setvenega koledarja: 
pomoč ali utvara? 

Apr. 2017-sept. 2017 Analize 2x mesečno 

5.  Spremljanje učinkovitosti malih 
čistilnih naprav 

nov. 2016-jun. 2017 Analize 1x mesečno, del 
analiz zahteva sterilno delo 

6.  Vpliv sestave organskih odpadkov 
na hitrost kompostiranja 

okt. 2016-okt. 2017 Analize 1x mesečno, del 
analiz zahteva sterilno delo  

7.  Vpliv bakrovih ionov na število 
talnih bakterij 

nov. 2016-feb. 2017 Tedenske analize, sterilno 
delo 

8.  Vpliv bakrovih ionov na število 
talnih gliv 

nov. 2016-feb. 2017 Tedenske analize, sterilno 
delo 

9.  Ugotavljanje toksičnosti težkih 
kovin s pomočjo čebulnega testa 

feb. 2017-maj 2017 Tedenske analize 

10.   Problematika zavržene hrane na 
Grmu Novo mesto – centru 
biotehnike in turizma 

januar 2017-marec 2017 Same analize zgoščene 
znotraj 1 meseca 

 
 
Jana GORŠIN FABJAN, dr.vet.med. 
 
1. Odpadki v šolski kuhinji in načrt njihovega zmanjševanja 
2. Vpliv nege kopita na zdravje konjskih kopit  
3. Domača zdravila za zdravljenje in preprečevanje bolezni pri živalih 
 
 
Jožica CEROVŠEK, prof. 
 
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO 

1.Jezik in oblika besedil v spletnem oglaševanju turističnih kmetij nemško govorečih dežel 

2.Najpogostejši izrazi v nemškem jeziku na področju naravovarstva 

3.Analiza besedil oglaševanja restavracij Landzeit na počivališčih v Avstriji 

4.Tuji jeziki in slovenski gostinski in turistični delavci – analiza stanja 
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dr. Alenka DIVJAK 
 
Po dogovoru s študenti. 
 
 
dr. Julij NEMANIČ 
 
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
1. Analiza grozdja, ugotovitev optimalne zrelosti sort za zaščiteno vino po modelu PTP v vinorodni 
deželi Posavje in utemeljitev s kakovostjo in značajem vina (Cviček, Metliška črnina, Belokranjec, 
Bizeljsko rdeče, Bizeljsko belo -  PTP ).  
2. Primerjava kakovosti dveh belih vin iste sorte, istega izhodiščnega grozdja v kategoriji suho vino, do 
4, 0g /l  in do 9, 0 g/l ostanka nepovretega sladkorja ter opredelitev za boljši značaj vina. 
3. Proučitev vpliva dveh dolžin maceracije ( 5 in 10 dni )  sorte modre frankinje na senzorično in 
kemično kakovost vina. 
4. Po dogovoru s študenti. 
 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
1. Cviček PTP v gastronomski ponudbi zidaniškega turizma in primerjalno z gostinsko ponudbo. 
2. Vpliv vina na zdravje ljudi. 
3. Analiza obstoječih »dvojic« v slovenski ponudbi in predlog dvojic v jeseni, s poudarkom na kolinah. 
 
 
dr. Mateja COLARIČ BAJC 
 
Po dogovoru s študenti. 
 
 
Marja MAJER CUK, univ.dipl.inž.kmet 
 
Po dogovoru s študenti. 
 
 
Helena JURŠE ROGELJ, univ.dipl.inž.agr. 
 
1. področje razvoja podeželja  (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, podjetništvo na 

podeželju, razvoj socialnega podjetništva na podeželju, naravna in kulturna dediščina, turizem na 
podeželju) 

2.    področje agrarne ekonomike (organiziranost kmetijstva (npr. zadružništvo), stanje, razvoj in   
       analize po posameznih kmetijskih panogah, živilsko predelovalna industrija….) 
3.    področja naravovarstva in okoljevarstva (npr.: biotska raznovrstnost v kmetijstvu, rastlinske  
       čistilne naprave, sanacija degradiranega okolja…) 
 
Študente vabim, da razmislijo tudi (ali predvsem!) o svojih predlogih za diplomsko delo, ki naj bodo 
povezni z njihovimi osebnimi interesi, usmeritvijo kmetije, podjetja… Prav tako vabim študente k 
raziskovalnemu delu, ki ni nujno vezano na diplomsko nalogo. 
Za strokovno podporo posameznega projekta bomo po potrebi vključevali tudi somentorje, lahko tudi 
po predlogu študenta. 
 
 
mag. Urška OGRINC 
 
Po dogovoru s študenti! 
 
 
Anton GORŠIN, univ.dipl.inž.gozd. 
 
Po dogovoru s študenti! 
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mag. Tina Mikuš 
 
Po dogovoru s študenti! 
 
 
mag. Jože Hočevar 
 
Po dogovoru s študenti! 
 
 
dr. Lea Kužnik 
 

1. Kulinarične mojstrovine na področju, v kraju, občini...xy 
2. Šege in navade ob praznikih koledarskega cikla na področju, v kraju, občini...xy 
3. Gostilne nekoč in danes 
4. Za spomin iz Slovenije - spominkarska ponudba v kraju xy 
5. Zasnova inovativnega turističnega programa na osnovi kulturne dediščine na področju, v 

kraju, občini...xy 
6. Črni turizem v Sloveniji in svetu 
7. Animacijski programi v termah, hotelu xy 
8. Teme v povezavi s športnim, igralniškim, kongresnim, zidaniškim, zdraviliškim in wellness 

turizmom 
 
 
Janja Blatnik, univ.dipl.ekon. 
 
Po dogovoru s študenti! 
 
 
mag. Ivanka Medvešček 
 
Po dogovoru s študenti! 
 
 
Anica Pajer, univ.dipl.inž.živ.teh. 
 

1. Uporabnost jabolk v prehrani 
2. Med v gastronomiji 
3. Med v slaščičarstvu 
4. Izdelki z zaščito tradicionalnega ugleda v Beli krajini 
5. Alternativna prehrana – priprava domačih izdelkov 
6. Konzerviranje zelenjave 
7. Konzerviranje sadja 
8. Po dogovoru s študenti! 

 
 
mag. Sebastjan Repnik, spec. managementa in dipl.org.turizma: 
 
Osnove kuharstva  

1. Razširitev kulinarične ponudbe v gostišču 
2. Uvedba Francoske kuhinje v ponudbo gostišča 
3. Analiza redne in izredne ponudbe v gostilni 
4. Slovenska večerja za skupino poslovnežev 
5. Analiza prehrane v slovenskih naravnih zdraviliščih 
6. Organizacija  in kulinarika 
7. Večer mehiške kulinarike v gostišču 
8. Kakovost v delovnem procesu in standardizacija receptur  
9. Analiza kuhinjskega poslovanja 
10. Organizacija in vodenje dela v kuhinji na prireditvi 
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11. Slow food 
12. Načrtovanje celodnevne prehrane otrok na letovanju  
 

Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov ter Poslovanja hotelov in turističnih agencij 
1. Kampi v Sloveniji 
2. Turistične agencije v Sloveniji (receptivne, emitivne) 
3. Politika določanja cen v dejavnosti gostinstva / turizma 
4. Outsourcing v hotelirstvu 
5. Analiza profitabilnosti hotela / turistične agencije 
6. Analiza cenovne konkurenčnosti slovenskih hotelov / turističnih agencij   
7. Hotelske ankete - vir pridobivanja idej za izboljšanje zadovoljstva gostov 
8. Sprejem in odprava gostov v hotelu 
9. Varnost v hotelu  
10. Analiza poslovanja oddelka F&B 
11. Analiza kakovosti in garancija storitev v hotelu 
12. Celovita predstavitev hotela / turistične agencije (kaj mora vsebovati) 
13. Lojalnost kupcev hotelskih storitev 
14. Ekološka osveščenost v slovenskih hotelih  
15. Vloga in pomen kontrole v hotelu / turistični agenciji 
16. Novi trendi pri poslovanju v turističnih agencijah / hotelih 
17. Timsko delo kot pogoj za uspešno poslovanje v dejavnosti gostinstva / turizma 
18. Vpliv recesije v obdobju 2008-2012  na poslovanje prenočitvenih / prehrambenih obratov / 

turističnih agencij  v Sloveniji 
19. Sodelovanje hotela v celoviti turistični ponudbi 
20. Sodelovanje turistične agencije v celoviti turistični ponudbi 
21. Analiza  kakovosti recepcijskega poslovanja 
22. Analiza poslovanja  hotelskega gospodinjstva 
23. Analiza kakovosti turistične agencije 
24. Turistično vodenje 
25. Poslovni načrt za turistično agencijo X 
26. Menedžer / menedžerka turistične agencije 
27. Ugotavljanje zadovoljstva gostov v turističnem podjetju X 
28. Delo predstavnika slovenske turistične agencije X v tujini 
29. Potek telefonske prodaje v turistični agenciji X 
30. Sodelovanje turističnih agencij z letalskimi prevozniki 
31. Elektronsko trženje turističnih storitev v turistični agenciji X 
32. Vpliv varnosti v turizmu na izvedbo turističnih aranžmajev agencije X 

 

Wellness turizem 
1. Theta healing 
2. Čakre in barvna terapija 
3. Osnove zdraviliškega zdravljenja 
4. Tehnike doseganja čustvene svobode 
5. Meditacija 
6. Mandale 
7. Pravilno dihanje 
8. Iluzija o cepivih 
9. Kam potujejo tvoje misli? 
10. Oblikovanje wellness ponudbe  
11. Samozdravljenje na delovnem mestu 
12. Merkava 
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13. Nične meje - hooponopono 
14. Prehranski dodatki 
15. Živalske esence 
16. Šamanizem 
17. Bioterapije 
18. Poskus razlage – metoda Zdenka Domančiča 
19. Feng – shui 
20. Smisel samorazvoja 
21. Reiki 
22. Ajurveda 

Turizem in rekreacija na podeželju 

1. Možnost razvoja turizma na podeželju v občini X 
2. Ankete kot vir pridobivanja idej za izboljšanje zadovoljstva gostov na turistični kmetiji 
3. Sprejem in odprava gostov na turistični kmetiji 
4. Analiza kakovosti in garancija storitev na turistični kmetiji 
5. Celovita predstavitev turistične kmetije na spletni strani 
6. Turizem na kmetiji v Sloveniji – kmetija kot prenočitveni obrat 
7. Vpliv recesije v obdobju 2008 – 2013 na poslovanje turističnih kmetij 
8. Trženje EKO turistične kmetije 
9. Koristni in škodljivi vplivi turizma na podeželju 
10. Turizem na podeželju – krepitev podeželskega gospodarstva 
11. Oblike turističnih produktov na podeželju 
12. Znajo delati, manj prodajati 
13. Turizem na podeželju za vsakogar 
14. Privlačna turistična ponudba na podeželju 
15. Organizacija strokovne ekskurzije po turističnih kmetijah  
 
Dr. Lea Colarič Jakše 
 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
 
1.Strategija razvoja turističnega prostora  
2. Vzpostavitev in trženje inovativnega integralnega turističnega proizvoda  
3. Izzivi in trendi v destinacijskem menedžmentu na podeželju 
4. Vloga in pomen turistične dejavnosti v občini/regiji  
5. Analiza turistične ponudbe v občini/regiji in možnosti za njeno nadgradnjo   
6. Priložnosti turizma in rekreacije na podeželju 
7. Razvoj in priložnosti dopolnilnih turističnih dejavnosti 
8. Percepcija sodelovanja lokalnega prebivalstva in turistov 
9. Oblikovanje zgodb v turistični ponudbi 
10. Organizacija atraktivnega gostinskega dogodka 
11. Vključevanje naravne/kulturne dediščine v turistično promocijo lokalnega okolja 
12. Priložnosti razvoja turističnih kmetij, zidanic, kampov, glampingov, postajališč za avtodome  
13. Izzivi razvoja trajnostnega turizma na turističnih kmetijah 
 

Metka Kogovšek, mag. ekon. ved 

Študent po želji izbere razpisano temo, naslov naloge pa se prilagodi potrebam in željam študenta. Temo 
lahko predlaga tudi študent sam.  

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE / NARAVOVARSTVO 

1. Merjenje uspešnosti poslovanja kmetijskega obrata/obravnavanega turističnega/drugega podjetja 
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2. Ekonomska upravičenost uvedbe novega izdelka/storitve v obravnavanem turističnem/drugem 
podjetju/kmetijskem obratu 

3. Poslovni načrt za zagon/za rast kmetijskega obrata/obravnavanega turističnega/drugega podjetja 

4. Prikaz primera izvedbe vseh faz črpanja evropskih sredstev (ESKRP, ESRR, IPA…) 

5. Vodenje investicijskega projekta v izbranem turističnem/drugem podjetju/kmetijskem obratu 

6. Analiza upravičenosti investicije v kmetijskem obratu/obravnavanem turističnem/drugem podjetju 

7. Uporaba dinamičnih metod za ocenjevanje uspešnosti investicije v obravnavanem 
turističnem/drugem podjetju/kmetijskem obratu 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

1. Analiza uspešnosti poslovanja določenega gostinskega/turističnega obrata 

2. Analiza stroškov gostinskega/turističnega podjetja/projekta 

3. Poslovni načrt za zagon/za rast turističnega podjetja 

4. Vpliv socialnih veščin na pozitivno organizacijsko klimo v turističnem podjetju 

5. Vplivi turizma na okolje  

6. Odnos lokalnega prebivalstva do turizma 

 

Mojca Kogovšek, mag. ekon. ved 

Študent po želji izbere razpisano temo, naslov naloge pa se prilagodi potrebam in željam študenta. Temo 
lahko predlaga tudi študent sam.  

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE / NARAVOVARSTVO 

1. Poslovni načrt za zagon/za rast kmetijskega obrata/obravnavanega turističnega/drugega podjetja 

2. Projektni menedžment v okviru črpanja nepovratnih evropskih sredstev za razvoj podeželja 

3. Primer priprave projektnega predloga za kmetijski obrat/obravnavano podjetje (ESKRP, ESRR, 
IPA…) 

4. Prikaz primera izvedbe vseh faz črpanja evropskih sredstev (ESKRP, ESRR, IPA…) 

5. Analiza stroškov in koristi investicijskega projekta 

6. Zahteve po varstvu okolja in pripadajoči stroški v kmetijskem obratu/obravnavanem 
turističnem/drugem podjetju 

7. Predstavitev skupne kmetijske politike in reforme skupne kmetijske politike 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

1. Pomen merjenja uspešnosti poslovanja v turističnem/gostinskem podjetju 

2. Vloga varovanja okolja pri načrtovanju turistične ponudbe  
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3. Predstavitev turističnega/gostinskega podjetja, zaposlenim prijaznega podjetja 

4. Poslovni načrt za zagon/za rast turističnega podjetja 

5. Turizem v tretjem življenjskem obdobju 

6. Projektni menedžment v turizmu 
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NASLOVI DIPLOMSKIH NALOG IZ GOSPODARSTVA 
 

 
Podjetje: Center Šolskih in obšolskih dejavnosti 
 

1. Kulinarične posebnosti /značilnosti JV Slovenije (Dolenjske in Bele Krajine) /na gradovih do leta 
1900 

2. Kulinarične posebnosti /značilnosti JV Slovenije (Dolenjske in Bele Krajine) do leta 1900 

3. Kulinarične posebnosti /značilnosti JV Slovenije (Dolenjske in Bele Krajine) med leti 1900 - 1950 

4. Kulinarične posebnosti /značilnosti JV Slovenije (Dolenjske in Bele Krajine) med leti 1950 - 2000 

5. Kulinarične posebnosti /značilnosti JV Slovenije (Dolenjske in Bele Krajine) med 2000 - 2014 

6. Vpliv kulinaričnih posebnosti/značilnosti JV Slovenije v vrtce 

7. Vpliv kulinaričnih posebnosti/značilnosti JV Slovenije v osnovne šole 

8. Vpliv kulinaričnih posebnosti/značilnosti JV Slovenije v srednje šole 

9. Vpliv kulinaričnih posebnosti/značilnosti JV Slovenije v CŠOD 

10. Sodoben pristop ponudbe kulinaričnih posebnosti/značilnosti JV Slovenije 

11. Kulinarične posebnosti/značilnosti JV Slovenije v vlogi zdrave prehrane 

 

 
Potrjeno: 26.10.2016 
Potrdil-a: Predavateljski zbor 


