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Razstava: Kjer so čebele doma 

Prireditev: Odprta kuhna 

Prireditev: Pivo in burger fest 

Prireditev: Gourmet Cup Ljubljana

Junij 2018 - junij 2019 

Marec 2019 - oktober 2019

April 2019 in september 2019

Januar 2019 

Razstava Kjer so čebele doma razkriva zbirke SEM in podaja pogled 
na avtohtono kranjsko čebelo, panje, poslikane panjske končnice in 
čebelnjake, katerih bogata dediščina večplastno zaznamuje slovensko 
kulturno krajino.

Odprta kuhna je edinstvena in najbolj priljubljena kulinarična tržnica 
pri nas, ki že od leta 2013 prinaša svežino in novosti na slovensko 
kulinarično sceno. Od zgodnje pomladi pa vse do pozne jeseni med svoje 
stojnice vabi mnoge ljubitelje dobre hrane in sproščenega druženja.

Prireditev, ki združuje vse ljubitelje sočnih burgerjev in inovativnih 
pivovarskih zvarkov od blizu in daleč.

V preteklih letih je bil Gorumet Cup pozicioniran kot zabavno-smučarsko-
kulinarični dogodek, tokrat pa programu dodajamo še strokovni del, kjer 
bomo gostili številne mednarodne goste, govorce in kuharske virtuoze.

Partner: Slovenski etnografski muzej

Organizator: Jezeršek, Kreativna kulinarična doživetja

Organizator: Olam d.o.o. Lior in Alma Kochavy

Organizator: Olam d.o.o. Lior in Alma Kochavy

Partner in organizator: Turizem Ljubljana

Partner: Turizem Ljubljana

Partner: Turizem Ljubljana
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LJUBLJANA 

LJUBLJANA, 
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www.etno-muzej.si/sl/razstave/kjer-so-cebele-doma

www.jezersek.siwww.visitljubljana.com
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Prireditev: Podeželje v mestu 
Marec, april, maj 2019
Pestra ponudba slovenskih kmetij v Ljubljani.

Organizator: Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije
Partner: Turizem Ljubljana

LJUBLJANA 
www.visitljubljana.com www.kgzs.si

Prireditev: Jagodne nedelje 
Junij 2019 
V sklopu TD Besnica - Janče deluje Sadna cesta, v katero je vključenih 
trideset domačij, ki s svojo ponudbo pridelkov in izdelkov popestrijo 
turistično ponudbo na vzhodnem delu Ljubljane.

Organizator: TD Besnica Janše
Partner: Turizem Ljubljana

LJUBLJANA 
http://sadnacesta.si/www.visitljubljana.com

Prireditev: Ljubljanska vinska pot  
Junij 2019 in november 2019
Prireditev, ki obsega celostno ponudbo slovenskih vin in kulinarike ter 
kulturnega utripa, organizirana okoli koncepta vinorodnih dežel.

Organizator: Radostne prireditve
Partner: Turizem Ljubljana

LJUBLJANA 
www.visitljubljana.com www.ljubljanskavinskapot.si

Prireditev: Kostanjeva nedelja
Oktober 2019 
V sklopu TD Besnica - Janče deluje Sadna cesta, v katero je vključenih 
trideset domačij, ki s svojo ponudbo pridelkov in izdelkov popestrijo 
turistično ponudbo na vzhodnem delu Ljubljane.

Organizator: TD Besnica Janše
Partner: Turizem Ljubljana

LJUBLJANA
www.visitljubljana.com www.sadnacesta.si

http://www.visitljubljana.com
http://www.kgzs.si
http://www.visitljubljana.com
http://www.visitljubljana.com
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Prireditev: November Gourmet Ljubljana 
November 2019 
Ljubljana kot gastronomska prestolnica v novembru ponuja pester 
kulinarični program. V družbi velikih kuharskih imen in priznanih 
vinarjev se ves mesec vrstijo zanimivi kulinarični dogodki, vrhunec pa 
je finalna prireditev,na kateri ne manjka zabave in seveda dobre hrane.

Partner in organizator: Turizem LjubljanaLJUBLJANA 
www.jezersek.siwww.visitljubljana.com

Prireditev: December v Ljubljani
December 2019 
Praznični december v Ljubljani obsega pester program v čudovito 
okrašenem starem mestnem jedru.

Partner in organizator: Turizem LjubljanaLJUBLJANA 

Prireditev: Čokoljana
Oktober 2019 
Čokoljana je sejem, ki našo prečudovito prestolnico že šesto leto za en 
dan spremenja v sladko središče čokolade. Čokoladni svet je veliko bolj 
bogat, kot si večina ljudi predstavlja.

Organizator: Moja Čokolada d.o.o.
Partner: Turizem Ljubljana

LJUBLJANA 
www.cokoljana.mojacokolada.siwww.visitljubljana.com

Državno tekmovanje: Zlata kuhalnica
Maj, oktober 2019 

Organizatorji: TZS, DKSS
Partner in organizator: TGZS

SLOVENIJA 

www.visitljubljana.com

www.turisticna-zveza.si www.kuharjislovenije.si

TG
ZS

www.tgzs.si

http://www.visitljubljana.com
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Tekmovanje: Gostinsko turistični zbor Slovenije
Oktober 2019

Partner in organizator: TGZSPORTOROŽ 

Tekmovanje: Natakar - torej sem 

Tekmovanje: Tuševe zvezdice  

2019

2019

Partner in organizator: TGZS

Organizatorji: TGZS, DKSS
Partner: TGZS

SLOVENIJA 

SLOVENIJA 

www.tgzs.si

www.tgzs.si

www.tgzs.si

www.tgzs.si

www.gtzslovenije.si

www.kuharjislovenije.si

Doživetje: Večerja treh dežel 
Ponudba storitve
V dobrih treh urah vas popeljemo na edinstveno popotovanje, kjer vam 
predstavimo kulinarične značilnosti dežel, ki si delijo mejo, hkrati pa tudi 
okuse in načine priprave jed

Organizator: Hit Alpinea Kranjska Gora
Partner: TGZS

KRANJSKA GORA 
www.hit-alpinea.siwww.tgzs.si

http://www.tgzs.si
http://www.tgzs.si
http://www.tgzs.si
http://www.tgzs.si
http://www.gtzslovenije.si
http://www.kuharjislovenije.si
http://www.hit-alpinea.si
http://www.tgzs.si


Program: Izberimo zdravo

Prireditev: Strokovna srečanja gostincev

Prireditev: Ambasador gostoljubja

Ponudba storitve 

November 2019 

2019 

Program obsega nasvete in predloge, ki vam bodo pomagali pri sestavi 
obrokov za zdravje in vitalnost ter skrbno pripravljene jedi v hotelski 
restavraciji, ki sledijo splošnim smernicam zdrave prehrane, izbiro pa 
lahko prilagodite specifičnim željam ali zdravstvenim težavam.

Organizator: Sava turizem d.d.

Partner in organizator: Obrtno-podjetniška zbornica

Partner: TGZS

Partner in organizator: VSGT Maribor

PORTOROŽ 

MARIBOR 

RADENCI,
PTUJ

www.tgzs.si

www.vsgt.si/o-nas/ambasador-gostoljubja

www.ozs.si

www.sava-hotels-resorts.com

Natečaj: Izbira kulinaričnih in 
gastronomskih spominkov
November 2019 

Partner in organizator: Turistična zveza SlovenijeLJUBLJANA 
www.turisticna-zveza.si
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Prireditev: Festival solat 

Prireditev: Cafoodfest

Tekmovanje: Young Chef Award 

Prireditev: Festival divje hrane  

2019 

December 2019

2019

2019

Partner in organizator: VSGT Maribor

Partner in organizator: VSGT Maribor

Partner in organizator: VSGT Maribor

Partner in organizator: VSGT Maribor

MARIBOR 

MARIBOR 

MARIBOR 

MARIBOR 

www.vsgt.si

www.vsgt.si

www.vsgt.si

www.vsgt.si

http://www.vsgt.si
http://www.vsgt.si
http://www.vsgt.si
http://www.vsgt.si


Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Projekt: Dan slovenske hrane

Prireditev: Slovenski vinski festival

Projekt: Kuhna pa to

 24.-29.8.2019

November 2019 

November 2019 

Šolsko leto 2018-2019 

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske 
hrane, ki ga obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. Glavni 
namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno 
hrano iz lokalnega okolja.

Organizator: MKGP s partnerji

Organizator: Radomir Stojanovič s.p.

Organizator: Društvo Vesela kuhinja

Organizator: Pomurski sejem

Partner: MKGP

Partner: MKGP

Partner: MZ

Partner: MKGP

GORNJA RADGONA 

SLOVENIJA 

SLOVENIJA 

SLOVENIJA

www.mkgp.gov.si

www.mkgp.gov.si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/dan_slovenske_hrane

www.mkgp.gov.si

www.dobertekslovenija.si

www.slovenskifestivalvin.si

www.kuhnapato.si

www.sejem-agra.si
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Projekt:  Pilotni model prehranskih usposabljanj

Prireditev: Pohorska omleta

Prireditev: Vinsko-kulinarični večeri 

Prireditev: Martinovanje  

2017 - 2019 

Oktober 2019

Oktober 2019

November 2019

Pilotni Model prehranskih usposabljanj temelji na vzpostavitvi modulov 
usposabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci,
šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije).

Organizator: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Partner in organizator: Zavod za turizem Maribor - Pohorje

Partner in organizator: Zavod za turizem Maribor - Pohorje

Partner in organizator: MZ

Partner in organizator: Zavod za turizem Maribor - Pohorje

LJUBLJANA 

MARIBOR 

MARIBOR 

MARIBOR 

www.maribor-pohorje.si

www.maribor-pohorje.si

www.maribor-pohorje.si

www.dobertekslovenija.si
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Prireditev: Dnevi slovenskega turizma

Svetovni dan čebel

Prireditev: Festival penin

Prireditev: Festival Malvazije

 Oktober 2019

20 maj 2019 

December 2019 

10.3-11.3.2019

Dnevi slovenskega turizma so osrednji strokovni dogodek v turizmu, 
ki ga STO organizira skupaj z vsemi večjimi partnerskimi ustanovami s 
področja turizma v Sloveniji.

Organizator: STO s partnerji

Partnerji: STO, MKGP, Ministrstvo za kulturo

Partner: Turistično združenje Portorož

Partner: Turistično združenje Portorož

Partner: STO

PORTOROŽ 

PORTOROŽ 

PORTOROŽ

SLOVENIJA

www.slovenia.info

www.slovenia.infowww.mkgp.gov.si www.mk.gov.si

www.portoroz.si/si/dozivi/dogodki/3220-festival-penin

www.portoroz.si
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Prireditev: Sladka Istra

Prireditev: Festival vrtnic in rose vin

Doživetje: Večerje na pomolu 

Prireditev: Festival oranžnih vin  

28.-29.09.2019 

2019

2019

2019

Partner: Turistično združenje Portorož

Partner: Turistično združenje Portorož

Partner: Turistično združenje Portorož

Partner: Turistično združenje PortorožKOPER 

PORTOROŽ 

PORTOROŽ 

PORTOROŽ 

www.portoroz.si

www.portoroz.si

www.portoroz.si

www.sladka-istra.si
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