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Z okroglo mizo "Slovenija, gastronomska destinacija" se je začel tudi 
izbor “THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS by Diners Club” za 2019

Slovenske restavracije se za zdaj še ne morejo pohvaliti z Michelinovimi zvezdicami, toda zanimanje za našo 
deželo kot kulinarično destinacijo skokovito narašča. Zasluge za to imajo predvsem naši nagrajeni kuharski 
mojstri, ki se zavedajo kako navdušiti gastronomskega obiskovalca z lokalnimi posebnostmi. Večino sestavin 
črpajo iz lokalnega okolja in bližnjih eko-kmetij kar omogoča najkrajšo pot od kmetije do mize. Odlične 
slovenske chefe lahko odkrijemo vedno pogosteje na svetovnih kulinaričnih ocenjevanjih, mnogim pa je 
koristno tudi nacionalno ocenjevanje “The Slovenia Restaurant Awards by Diners Club”. 

Na okrogli mizi je za SLOVENSKO TURISTIČNO ORGANIZACIJO povedala mag. Maja Pak, da bo po 
kulturi, gastronomija nova dvoletna trženjska tematika slovenskega turizma, ki bo priča konkretnim 
dogodkom. Gastronomija postaja vedno bolj pomemben produkt globalno, ki je v slovenskem turizmu eden 
od deset ključnih turističnih produktov, ki ga usmerjajo na zahtevne turiste. Slovenija je v zadnjih letih 
naredila velike korake na področju razvoja gastronomije in mednarodne prepoznavnosti. Jasna umeritev 
Slovenije na področjih razvoja zelena, butična, trajnostno usmerjena ponudba, je imela vpliv na trgu, ki se 
uvršča na lestvice najbolj atraktivnih gastronomskih destinacij na svetu. Krona vsega je naziv, ki ga je 
Slovenija prejela - Gastronomska destinacija 2021.
Aktivnosti v letu 2019 in naprej
Gastronomija bo promocijska tema v letih 2020 in 2021, ki sovpada z nazivom Evropska gastronomska 
regija. Akcijski načrt trženja gastronomije vsebuje vrsto ukrepov na področju zakonodaje, izobraževanja, 
promocije in velik del ukrepov, ki jih nalaga evropska gastronomska regija. Slovenija bo sodelovala na 
različnih dogodkih z različnimi promocijskimi kampanjami v sklopu načrta za prepoznavnost le-te. Velik del 
pa so pripomogli tudi različni izbori in nagrade “chefom”, ki so pripomogli popeljati Slovenijo k večji 
prepoznavnosti. Preko trženjskih aktivnosti pa ciljajo tudi na zahtevnejše goste, z oblikovanjem pet 
zvezdičnih doživetij.
Eva Štravs Podlogar je povedala, da je pomembna kulinarična diplomacija v smislu, da komuniciramo s 
svojimi obiskovalci v tujini in da pri kulinariki imamo še prostor, kamor je potrebno vlagati, vendar pa, da smo 
na pravi poti.
Niko Slavnić je omenil, da treba oceniti najprej lastno kulinariko, ki jo razvijamo s sistemom The Slovenia 
Restaurant Awards by Diner Club, ki omogoča vsa gastronomska združenja, več ocenjevalcev in sefov, da 
na vratih dobre restavracije, da je to pravo mesto.

NOVOSTI V IZBORU THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS by Diners Club ZA LETO 2019:
THE SLOVENIA kot organizator izbora THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS by Diners Club in medij z 
dolgoletnimi izkušnjami dela na področju mednarodne turistične literature želi z vsakoletnim izborom 
prispevati k neodvisnemu in strokovnemu pregledu najboljših restavracij v Sloveniji. Izbor je večplasten in 
namenjen širšemu občinstvu, domačim in tujim obiskovalcem. Zaradi potreb in želja trga, ocenjujemo, da je 
izbor potreben, saj se zavedamo, da enogastronomski turizem postaja najhitreje rastoča turistična panoga 
na svetu, kar dokazuje tudi dejstvo, da je Slovenija pridobila častni naziv Evropska gastronomska regija za 
2021.

Naša vizija je mednarodna prepoznavnost Slovenije kot gastronomske turistične destinacije, dolgoročen dvig 
kakovosti storitev in obisk v restavracijah ter razvoj zdrave “foodie” kulture Slovencev. Kot v preteklosti smo k 
izboru povabili tako strokovno in tako pridobili vseslovenske in regijske liste najboljših restavracij – najboljše, 
kar ponuja slovenska kulinarika.

Nadzorni odbor sestavljajo dr. Janez Bogataj (Zaslužni redni profesor, doktor etnoloških znanosti in 
profesor zgodovine umetnosti), 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), mag. 
Helena Cvikl (direktorica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor) in Yuri Barron mednarodni novinar in 
glavni urednik mednarodnih založb The Slovenia ter InYourPocket.



Gastronomsko Akademijo sestavljajo Chefi (vsaka restavracija prejme možnost treh glasov), 
Gastronomska združenja (Slow Food Primorska in Štajerska, Chaine des Rotisseurs, Vinski konvent sv. 
Urbana Ljubljana in Portorož, Sommelier Master, SloVino Sommelier Club in Društvo vinskih svetovalcev 
Sommelier Slovenije) ter Foodiji & mediji (novinarji, uredniki, kritiki, blogerji in ostali ljubitelji kulinarike). 

Deloitte Slovenija skladno z vnaprej določenim sistemom glasovanja opravi neodvisni pregled dela prispelih 
glasovnic Gastronomske Akademije in glasov javnosti. Revizija t.i. “voting sistema” obsega sistematičen 
strokoven pregled tehničnega in organizacijskega vidika zagotavljanja verodostojnosti v samem procesu. 
Končni izbor je po oceni organizatorja skladen s pravili glasovanja, rezultati glasovanja pa so pregledani s 
strani družbe Deloitte revizija.

Podporo pri izboru so tudi letos izkazali s strani podjetja Diners Club Slovenija kot generalni pokrovitelj, s 
podpisom pogodbe, pridružila pa so se nam tudi gastronomska združenja, društva na področju vinarstva in 
sommelier-stav, ter mediji.

NOVE REGIJE, RESTAVRACIJE 
Alpska Slovenija - 50 restavracij (10 novih)
Mediteranska & Kraška Slovenija - 48 restavracij (14 novih)
Termalna Panonska Slovenija - 34 restavracij (2 novi)
Ljubljana & Osrednja Slovenija - 69 restavracij (15 novih)
SKUPNO: SLOVENIJA - 201 RESTAVRACIJA (41 NOVIH)

Seznam najboljših restavracij “THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS 2019  by Diners  Cluba” je objavljen 
na uradni spletni strani izbora www.the-slovenia.com. Seznam bo objavljen tudi v vodiču “THE SLOVENIA 
GASTRONOMY” in v knjigi “THE SLOVENIA RESTAURANTS”.

STRUKTURA GLASOVANJA IN GASTRONOMSKA AKADEMIJA
Kako je Nadzorni odbor pripravil izbor 201 restavracij:
Na podlagi strokovnih kriterijev in osebnih izkušenj je Nadzorni odbor pripravil obširen seznam restavracij, za 
katere meni, da s svojo ponudbo ter kakovostjo jedi in storitev ponujajo vrhunsko kulinarično izkušnjo. Slovenijo je 
razdelila na štiri regije po razdelitvi STO-ja; Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna 
Panonska Slovenija ter Ljubljana & Osrednja Slovenija.

Izbor poteka v treh fazah. Širši nabor 201 restavracije je pripravila Nadzorni odbor, ki seznam nato preda v 
glasovanje Gastronosmki Akademiji. Njihovi glasovi nosijo 75% moči končne ocene. Na podlagi rezultatov iz 
prvega kroga glasovanja organizator pridobi polovični seznam restavracij in ga preda v glasvanje širši 
javnosti, ki bo preko spleta in družbenih omrežij pozvana h glasovanju na začetku marca 2019. Glasovi 
ljudstva nosijo 25% moči končne ocene. Glasovanje se bo zaključilo konec marca, z razglasitvijo 4 regijskih 
dogodkov in finalistov The Slovenia Restaurant Awards by Diners Club za leto 2019. Zaključni dogodek pa 
bo maja 2019, pospremljen s konferenco Gostinec 4.0, podelitvijo nagrad in t.i. Fine Dine dobrodelne 
večerje, izpod rok najboljših kuharjev. Novost izbora je tudi ta, da se bo letos prvič z zbranega sklada za 
“mladega Chefa” namenilo pridobljeni znesek za štipendiranje šolanja.

Priloga: fotografije z okrogle mize
https://wetransfer.com/downloads/6e591a063cbf1ee27036758eab2c926320190201135807/
f76d23aa939114da0a1cb1936c96353720190201135807/c6e853

. Več informacij: Jana Studen, Odnosi z javnostjo, The Slovenia Restaurant Awards m: 041 538 791,E: jana.studen@the-slovenia.com, 
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