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LE ŠE 10 DNI NAS LOČI DO ZAKLJUČKA GLASOVANJA ZA IZBOR NAJBOLJŠIH 
RESTAVRACIJ V SLOVENIJI THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS 2019 by Diners 

Club za leto 2019

Za milijarde turistov po svetu je potovanje na poznane destinacije, da bi uživali v že preverjenih gastronomskih 
užitkih ali pa potovanje v nove kraje, da bi odkrivali nove okuse, postalo pomemben del turističnega doživetja. 
Kulinarični turizem postaja vedno bolj dinamičen ter kreativen in ena najhitreje rastočih panog v turizmu.

Če tudi občasno radi zahajate v restavracije in vam kulinarika ni tuja, je velika verjetnost, da ste opazili izbor THE 
SLOVENIA RESTAURANT AWARDS 2019 by Diners Club. Gre za celovit izbor, ki na enem mestu nudi željnim 
dobre hrane in pijače nabor najboljših restavracij v Sloveniji.
Projekt The Slovenia Restaurant Awards je razdeljen v tri nivoje: listo najboljših restavracij je pripravila 
strokovna komisija (prvi nivo) v sestavi mag. Helena Cvikl (direktorica Višje šole za gostinstvo in turizem 
Maribor), dr. Janez Bogataj (zaslužni redni profesor in doktor etnoloških znanosti), doc. dr. Aleš Gačnik 
(predstojnik katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na Turistici ter vodja Centra za gastronomijo in kulturo 
vina Univerze na Primorskem) in Yuri Barron (urednik slovenskih edicij turističnih vodičev In Your Pocket ter 
urednik in glavni avtor knjige The Slovenia Book -Top 100 Destinations). 

Strokovna komisija je restavracije ocenila po skrbno pripravljenih kriterijih, glavno vodilo pa je le eno; to ni bila 
cena jedi, velikost restavracije ali dostopnost lokacije, temveč splošno zadovoljstvo z obiskom restavracije. 
Slovenijo smo razdelili na 4 regije: Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska 
Slovenija, Ljubljana & Osrednja Slovenija, seznam najboljših restavacij smo predali v glasovanje Gastronomski 
akademiji, ki jo sestavljajo chefi, kulinarični strokovnjaki, kritiki, sommelierji, gostinci, vinarji, bonvivani, poslovneži 
(drugi nivo - glasovanje je potekalo v mesecu februarju in je zaprtega tipa) in nazadnje širši slovenski javnosti 
(tretji nivo). V ožji izbor pa se je letos uvrstilo kar 101 restavracija.

Glasovanje še ni zaključeno, zato vas vabimo, da s svojim glasom podprete vaše priljubljene restavracije 
do uvrstitve med najboljših regijskih 10. v Sloveniji v izboru THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS 2019 
by Diners Club. Javni del glasovanja se je začel 1.3.2019 in bo trajal do 31.3.2019, glasujete pa lahko na 
naslednji povezavi https://the-slovenia.com/tsra. Sodelujete pri ustvarjanju kulinarične prepoznavnosti 
Slovenije!
Ne pozabite tudi na zaključni dogodek, ki se bo odvijal 7.5.2019, na idilični lokaciji restavracije Evergreen - 
Diners Golf & Country Club Ljubljana, v Smledniku. Celodnevni dogodek bo pospremljen s konferenco, 
razglasitvijo in podelitvijo diplom in t.i. ekskluzivne večerje, izpod rok najboljših slovenskih kuharjev pod 
vodstvom Ane Roš. Kot novost izbora je tudi ta, da se bo letos prvič z zbranega sklada za “The Slovenia young 
chef Foundation” izkupiček večerje pa šel v sklad, ki je namenjen za štipendiranje mladega “mladega Chef-a”. 
Hkrati bomo podelil tudi nagrade “Vox populi” in “National Top 3”, ki je namenjena trem nacionalnim 
zmagovalcem za celotno Slovenijo. 
Več informacij o samem dogodku sledijo v naslednjih dneh.
Spremljate pa nas lahko tudi na družabnih omrežjih Facebook, Instagram in LinkedIn #tsra in sodelujete pri 
ustvarjanju kulinarične prepoznavnosti Slovenije!
Posluh za izbor najboljših restavracij “THE SLOVENIA RESTARANT AWARDS by Diners Club” so podprli slednji 
partnerji: podjetje Diners Club, kot generalni pokrovitelj. Pridružila pa so se nam tudi gastronomska združenja, 
društ- va na področju vinarstva in sommelier-stva (Slow Food Primorska, Slow Food Ljubljana, Slow Food Štajers- 
ka, Sommelier Master, Chaine des Rotisseurs, Vinski konvent sv. Urbana Ljubljana, Društvo vinskih sveto- valcev 
Sommelier Slovenije, SloVino, Sommelier Club, Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Sloveni- je, Vinski 
konvent sv. Urbana Portorož, OZS - sekcija za gostinstvo in turizem) ter številni medijski partnerji. 

Za vse dodatne informacije in izjave smo vam na voljo na elektronskem naslovu jana.studen@the-slovenia.com ali 
na 041/538791.

Priloga: logotip
Postavimo Slovenijo na kulinarični zemljevid sveta!
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Več informacij: Jana Studen, Odnosi z javnostjo, The Slovenia Restaurant Awards m: 041 538 791,E: jana.studen@the-slovenia.com, www.the-
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