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Ljubljanska kakovost (Ljubljana Quality LQ) 2015 

 

Ljubljanska kakovost - Ljubljana Quality (LQ) je blagovna znamka, ki označuje doseganje visokih 

standardov ponudbe, kakovosti storitev in urejenosti gostinskih lokalov ter malih trgovin. Po načelu 

metode "skriti gost" so vsaki dve leti ocenjene restavracije in gostilne na širšem mestnem območju ter 

trgovine z raznovrstno ponudbo v ožjem središču mesta. 

Letos je bilo ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov v Ljubljani in vseh trgovin v ožjem mestnem središču 

Ljubljane ponovno izvedeno, novost pa je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov izven Ljubljane, v 

regiji Osrednja Slovenija. Namen ocenjevanja je pospeševanje rasti kakovosti turistične, trgovske in 

druge spremljajoče ponudbe ter izpostaviti določen segment ponudnikov nadpovprečne kakovosti. Zelo 

nas veseli, da so se ocenjevanju pridružili tudi lokali izven Ljubljane in želimo v nadaljevanju privabiti k 

sodelovanju še več lokalov, z namenom dviga kakovosti ponudbe v posameznih občinah in v regiji. 

Ocenjevanje je potekalo v obdobju marec-september 2014. Trgovine in gostinski lokali so se ocenjevali 

večkrat. Po prvem krogu ocenjevanja so vodje ocenjevanj pripravili poročilo in ga predložiti Komisiji za 

kakovost, ki deluje v okviru Turizma Ljubljana. V naslednji krog se niso uvrstili lokali, ki so dobili manj kot 

60 odstotkov vseh možnih točk. V okviru projekta Ljubljanska kakovost je strokovna komisija letos ocenila 

68  gostinskih lokalov v Ljubljani in 27 gostinskih lokalov v regiji Osrednja Slovenija ter 378 trgovin v 

mestnem središču Ljubljane. 

Najbolje ocenjeni med njimi so prejeli znak ljubljanske kakovosti ter oceno kakovosti: 

• vrhunsko:  5Q 

• odlično:  4Q 

• zelo dobro: 3Q 

 

Ob tej priložnosti je izšel tudi Kulinarični in nakupovalni vodič v slovenskem in angleškem jeziku, ki bo 

prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane pomagal pri odločitvi, kje v mestnem središču Ljubljane in v regiji 

Osrednja Slovenija dobiti najboljšo kulinarično ali nakupovalno izkušnjo. Vodič je na voljo v ljubljanskih 

TIC,  na spletni strani Turizma Ljubljana in na mobilni aplikaciji Ljubljana and more. 

Vse najbolje ocenjene restavracije in trgovine bodo svojo kakovost dokazovale s srebrno nalepko z 

Znakom Ljubljanske kakovosti in s plaketo z znakom Ljubljanske kakovosti.  

 

 

 

http://issuu.com/visitljubljana/docs/dinning___shopping_guide_2015_slo_a/0


  
Najbolje ocenjene restavracije v Ljubljani: 

Restavracije, opremljene z znakom ljubljanske kakovosti, ponujajo najboljšo celovito ponudbo. Poleg 

najkakovostnejše hrane in postrežbe po mnenju strokovne komisije ponujajo tudi najboljši ambient in so 

najbolje urejene. Podeljena priznanja znak ljubljanske kakovosti veljajo dve leti od podelitve. 

S petimi Q-ji – vrhunsko, so ocenjene tri restavracije v Ljubljani in sicer: 

 Restavracija Strelec 

 Restavracija JB 

 Restavracija Maxim 

 

S štirimi Q-ji – odlično,  so ocenjene tri restavracije ter dve slaščičarni in sicer: 

 Restavracija Harfa 

 Restavracija Cubo 

 Japonska Restavracija Maru 

 Kavarna  Zvezda 

 Kavarna Cacao 

Vse ostale nagrajene restavracije si lahko ogledate na povezavi: 

www.visitljubljana.com/si/aktivnosti/kulinarika/15906/detail.html. 

Najbolje ocenjene restavracije v regiji Osrednja Slovenija: 

• Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom 

• Gostilna Čubr, Komenda 

• Gostilna Mihovec, Medvode 

• Slavkov dom, gostilna Belšak, Medvode 

• Gostilnica Kamrca, Mengeš 

• Bar pr’Mrtinet, Grosuplje 

• Gostilna Pr kopač, Brezovica 

• Kavarna in slaščičarna Park, Vrhnika 

 

Najbolje ocenjene trgovine: 

Trgovine, opremljene z znakom ljubljanske kakovosti, imajo najzanimivejšo ponudbo, najboljši odnos do 

kupcev in najprijetnejši ambient. Podeljena priznanja znak ljubljanske kakovosti veljajo dve leti od 

podelitve. 

S štirimi Q-ji – vrhunsko, sta ocenjeni dve trgovini v Ljubljani in sicer: 

• Galerija Emporium 

• Marina Yachting 

http://www.visitljubljana.com/si/aktivnosti/kulinarika/15906/detail.html


  
Vse ostale nagrajene trgovine si lahko ogledate na povezavi: 

http://www.visitljubljana.com/si/aktivnosti/nakupovanje/15922/detail.html. 
(konec) 

_______________________________________________________________________________ 
 
Dodatne informacije:  
Špela Golčer, odnosi z javnostmi, Turizem Ljubljana 
E-pošta: spela.golcer@visitljubljana.si  
T.: 01/ 306 45 93    
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