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Dogodek je polje tisočerih priložnosti. Za vzpostavljanje novih poslovnih poznanstev, za 
sklenitev novih poslovnih sodelovanj, za pridobivanje novih znanj, poslovnih idej, za rast. 

Dogodek, ki ima dolgoletno tradicijo, raznolike izkušnje, spoštovanje med stanovskimi 
kolegi, strokovno javnostjo ter mediji, je lahko še mnogo več: odlična priložnost za nad-
gradnjo ugleda vaše blagovne znamke, za razvoj dolgoletnih partnerstev in za pozicio-
niranje med vrhunske strokovnjake, mnenjske voditelje ter poslovne partnerje vaše 
industrije. Gostinsko turistični zbor je tak dogodek. Že 66. leto zapored. Zato 
preprosto morate biti zraven.

www.gtzslovenije.si info@tgzs.si



Gostinsko turistični zbor Slovenije (GTZ) je 
največja strokovna prireditev v panogi turizma, 
gostinstva in hotelirstva na nacionalni ravni. 
Predstavlja tudi eno izmed najdaljših oblik 
strokovnega druženja, povezovanja in nabiranja 
novih strokovnih znanj v panogi. Povezuje ključ-
ne deležnike v verigi vrednosti: gospodarstvo, 
izobraževalne institucije, javne institucije ter 
podporne organizacije.

Od predavanj do 
tekmovanj

Strokovna predavanja, delavnice, posveti s 
priznanimi slovenskimi chefi in strokovnjaki: 

• Mednarodno prepoznana strokovnjakinja in 
vrhunska poznavalka vin v Sloveniji Mira Šemić; 

• najboljša barmanka leta 2016 na svetu Draga 
Kepeš; 

• mednarodno priznana poznavalka vin in žganih 
pijač Majda Debevc; 

• mednarodno prepoznan chef in predavatelj 
Tomaž Kavčič;  

• svetovno priznani in prepoznani chefi s strokov-
nimi delavnicami.

Sodobni trendi v panogi: GourmetShop, Sous-vi-
de kuhanje in sodobni trendi kulinarike z vključe-
vanjem slovenskih produktov s poreklom.

Individualna in ekipna tekmovanja v različnih 
veščinah kuharstva, strežbe in hotelirstva; medna-
rodna komisija.

Veliki finalni kuharski show top 3 kuharskih 
mojstrov – mladincev in članov.
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Teorija, praksa, pokušine 
in spoznavanja

350
TEKMOVALCEV IZ SLOVENIJE 
IN EVROPE

3000 
TURISTIČNIH IN GOSTINSKIH 
STROKOVNJAKOV

60 
RAZLIČNIH DOGODKOV

Kulinarična 
doživetja

Dobrodelna gala večerja z vrhunskimi chefi: 
Jure Tomič, Igor Jagodic in Tomaž Kavčič ob 
pomoči kuharske in strežne ekipe GH Union 
Ljubljana.

Predstavitve slovenskih kulinaričnih specialitet 
in tradicij.

Kulinarične ustvarjalnice mladih chefov v sode-
lovanju z JRE Slovenija.

Spremljevalna ponudba vinarjev in pivovarjev.

Nagrade

Podelitev priznanj in nagrad članom TGZS za 
doprinos k trajnostnemu razvoju panoge.

Podelitev priznanj Dnevi slovenskega turizma (v 
soorganizaciji z MGRT, STO, TZS, GZS, ZTAS, idr).

Podelitev nazivov Gault&Millau Slovenija 2020 
(TGZ strokovni partner večera).



PONEDELJEK, 11. 11. 2019

9.00

Strokovna predavanja, delavnice, posveti

Pozdrav prireditvi 66. GTZ 
predsednika TGZ Slovenije 

TOREK, 12. 11. 2019

Zajtrk z novinarji 

Strokovna predavanja, delavnice, posveti 

20.00

SREDA, 13. 11. 2019

Zajtrk s sponzorji 

Strokovna predavanja, delavnice, posveti 

20.00

4

Predviden program prireditve


