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SPOROČILO ZA MEDIJE    
Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji! 
 
Domače dobrote Od Alp do zagorskih gričev  
Kulinarični turizem povezal ponudbo podeželja na obeh straneh meje 
 
Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije in 
Združenje turističnih kmetij Slovenije so izdali privlačen katalog Spoznavajmo in uživajmo, ki 
s teksti Marjete Keršič Svetel in fotografijami Toma Jeseničnika na 32 straneh predstavlja 
turistična doživetja, polna vonjev in okusov jedi, pijač ter občutij narave. S katalogom želijo 
partnerji projekta potrošnike navdušiti za ponudbo obeh sodelujočih regij, ki je objavljena tudi 
na spletni strani turističnih kmetij Slovenije www.turisticnekmetije.si/dozivetja in spletni strani 
Krapinsko-zagorske županije www.tzkzz.hr/hr/dozivljaji. 
 
Katalog, ki je v nakladi 35.000 izvodov izšel tudi v hrvaščini in angleščini, je le ena od 
aktivnosti čezmejnega projekta Spoznavajmo in uživajmo, ki ga sofinancirata Evropska unija 
–Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija–Služba vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko.  
 

Projekt že od januarja 2014 izvajajo na območju Savinjske regije in Krapinsko-zagorske 
županije. Kmetijsko-gozdarski zavod Celje ima vlogo vodilnega partnerja, drugi partnerji pa 
so: Združenje turističnih kmetij Slovenije, Krapinsko-zagorska županija, Turistička zajednica 
Krapinsko-zagorske županije in Zagorska razvojna agencija. 
 
Partnerji želijo s projektom prispevati k povezovanju ponudnikov v okviru čezmejnega 
programa Domače dobrote od Alp do zagorskih gričev, zato so oblikovali turistične programe 
kulinaričnega turizma, in sicer od ogledov kmetij, degustacij, delavnic in tečajev priprave jedi 
na kmetijah, obiskov kulinaričnih prireditev, doživetij ob odprtih ognjiščih na prostem do 
čezmejnih kulinaričnih potovanj in piknikov v naravi. Ti programi so postavljeni na osrednji 
slovenski turistični portal, spletno stran turističnih kmetij Slovenije 
www.turisticnekmetije.si/dozivetja in spletno stran Krapinsko-zagorske županije 
www.tzkzz.hr/hr/dozivljaji. 
 
Od januarja do maja 2014 je bilo v Savinjski regiji izvedenih šest delavnic na temo 
vključevanja naravne in kulturne dediščine v ponudbo kmetij, v Krapinsko-zagorski županiji 
pa so usposabljanja potekala letošnjo pomlad. Julija lani so se tri predstavnice kmetij 
Savinjske regije udeležile čezmejne kulinarične prireditve Štruklijada v Mariji Bistrici. Na njej 
so v pripravi zagorskih štrukljev tekmovali gostinci iz Krapinsko-zagorske županije, Marija 
Prušnik z Ljubnega, Marjanca Deželak iz Debra pri Laškem in Anica Levart iz Loč pa so  
obiskovalcem pokazale pripravo treh različnih vrst štrukljev in jim omogočile pokušnjo. 
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Zunanja strokovna sodelavka projekta je Marjeta Keršič Svetel, ki predava interpretacijo 
dediščine v turizmu na Visoki šoli za trajnostni turizem ERUDIO v Ljubljani in je tudi članica 
strokovnega sveta organizacije Interpret Evrope. Pripravila je elaborat s strokovnimi 
usmeritvami za razvoj kulinaričnega turizma na kmetijah, ki naj bi temeljil na vključevanju  
naravne in kulturne dediščine vsake posamezne kmetije in njene okolice v doživetja 
obiskovalcev, pri čemer jih smiselno povezuje ponudba hrane in pijače. 
 
Marjeta Keršič Svetel: »Pri kulinaričnem turizmu je spoznavanje lokalnih jedi in pijač cilj 
potovanja – vendar ne gre le za zaužitje hrane in pijač, ampak za poglobljeno spoznavanje 
pokrajine, njenih značilnosti, kulture, načina pridelave ter šeg in navad, povezanih z 
uživanjem hrane in pijače. Tako so v kulinaričnem turizmu okusi, arome in vonji rdeča nit, ki 
povezuje doživetja naravne in kulturne dediščine, srečanja z domačini, zgodbe in  
gastronomska doživetja. Interpretacija pa s pojasnili poskrbi za to, da čutna doživetja dobijo 
smisel: Od kod edinstveni okus zgornjesavinjskega želodca? Kako to, da so za Zagorje 
značilne praznične pečene purice? Kakšen pomen ima slovenska potica? Kakšne jedi so 
nekoč kuhale gospodinje v črni kuhinji? Kakšna je zgodba o avtohtoni sorti trte, ki uspeva le 
v nekaj zagorskih vinogradih?« 
 
Od sredine junija bodo na spletu dostopne strokovne usmeritve, zapisane v elaboratu 
Marjete Keršič Svetel, v katerem je avtorica na preprost način podala napotke za oblikovanje 
različnih ponudb kulinaričnega turizma. Na spletu bo dostopen tudi prvi pilotni interpretacijski 
načrt za turistično kmetijo Klemenšek iz Logarske doline, iz katerega bo razvidno, kako lahko 
kmetija izkoristi svoje potenciale na področju naravne in kulturne dediščine ter razvije svojo 
turistično ponudbo. 
 

Vesna Čuček s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje: »S projektom smo pridobili veliko 
novega znanja in povezav s partnerji na Hrvaškem. V veselje nam je, da smo ob zaključku 
projekta pripravili privlačen katalog, ki vabi k obisku kmetij v obeh regijah in zanimive 
programe doživetij na podeželju.« 
 
Prospekt si lahko ogledate tukaj. Naročite ga lahko po e-pošti na ztks@siol.net. 
 
Več informacij: 

 Vesna Čuček, KGZS-Zavod CE, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje in vodja 
projekta Spoznavajmo in uživajmo, tel. 03 42 55 511, 041 435 528, 

vesna.cucek@ce.kgzs.si; 
 Renata Kosi, KGZS-Zavod CE, svetovalka za področje razvoja turizma na kmetijah, 

03 490 75 81, ztks@siol.net. 
 

***************************** 

V prilogi pošiljamo naslovnico prospekta. Na vašo željo vam za objavo pošljemo fotografije, 
ki so nastale v sklopu projekta. 
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