
Gastronomija je eden ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore 

k promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma. Strategija trajnostne rasti 

slovenskega turizma 2017–2021 jo je identificirala kot enega vodilnih turističnih 

produktov. 

Slovenska turistična organizacija (STO) jo v svojih tržno-
promocijskih aktivnostih izpostavlja že 22 let in še posebej 
intenzivno od svoje ponovne osamosvojitve v letu 2015. V 
mesecu juniju je objavila povabilo k oddaji ponudb za pripravo 
Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomije Slovenije 
2019–2023. Med prejetimi je bila izbrana ponudba Univerze 
na Primorskem – Fakultete za turistične študije Turistica. Vodja 
projekta je dr. Maja Uran Maravić.

Gastronomski turizem je ena najhitreje rastočih turističnih 
panog zadnjega desetletja. Kako vi vidite umeščenost 
gastronomije v slovenski turizem?

Gastronomski turizem je tista vrsta turizma, kjer je 
primarni motiv prihoda gastronomija oziroma gastronomski 
ponudniki in kjer gosti bivajo v Sloveniji vsaj eno noč. Takih 
turistov, ki bi prišli samo zaradi tega v Slovenijo, je trenutno zelo 
malo. Ve se, da pridejo zaradi Ane Roš in vrhunskih vinarjev, drugi 
vrhunski gastronomski ponudniki pa imajo bolj dnevne goste in 
takšne, ki jih gastronomija sicer zanima, a so v Sloveniji primarno 
iz drugih motivov. Zagotovo pa gastronomska ponudba veliko 
pripomore k zadovoljstvu turistov, ki bivajo v Sloveniji. Torej, 
imamo še veliko možnosti za izboljšave, predvsem je potrebno 
svetu predstaviti več vrhunskih kuharjev in okrepiti tradicionalne 
gostilne s ponudbo lokalnih, sezonskih in svežih živil. 

Ocenjujete, da gre pri vzponu gastronomskega turizma za 
trend, ki se bo obdržal in krepil tudi v prihodnje, ali pa je 
že na svojem vrhuncu in lahko počasi pričakujemo njegov 
upad?

Če vemo, da gastronomski turisti veliko trošijo, lahko 
predpostavljamo, da se bo trend nadaljeval, dokler bo 
gospodarska rast v sosednjih državah velika. 

Ste vodja projekta izdelave Akcijskega načrta razvoja 
in trženja gastronomije 2019–2023, ki ga pripravljate 
za naročnika STO. Kdo so še ostali člani ekipe, kako 
poteka delo?

V ekipi je Kaja Sajovic, ki je ena najbolj uglednih 
slovenskih pisk na področju gastronomije. Je tudi urednica 
portala o gastronomiji v okviru nacionalne radio-televizijske 
hiše. Ključna referenca Sajovičeve je članstvo v združenju 
najbolj uglednih vplivnežev sveta na področju gastronomije, 
v katerega je vključenih malo ljudi iz širše regije. Sajovičeva 
redno obiskuje najboljše restavracije sveta, saj jih ocenjuje in o 
njih poroča v različnih medijih – obiskala je prek 30 restavracij 
z Michelinovimi zvezdicami in 10 restavracij, ki so med 50. 
najboljšimi na svetu. Sebastjan Postogna trenutno deluje 
kot izvršni direktor v hotelskem podjetju Lifeclass Portorož 
in Hotelih Bernardin. V svoji bogati mednarodni karieri je 
pomagal voditi dve restavraciji z Michelinovimi zvezdicami 
in točno ve, kaj Slovenija potrebuje, da se bolj in obsežneje 
približa mednarodnemu nivoju kakovosti v gastronomiji. Dr. 
Emil Juvan je eden mednarodno najuspešnejših raziskovalcev 
v turizmu, specialist za trajnostni razvoj destinacij. Zenel 
Batagelj je predsednik in lastnik družbe Valicon, največje 
slovenske hiše za marketinške raziskave in svetovanje. Je 
specialist za strategije, pozicioniranje in segmentiranje ter ima 
tudi izkušnje z ocenjevanjem restavracij. Moje reference na 

Osrednji del akcijskega načrta je razdeljen na 7 
podpoglavij: zakonodajni okvir, standardi in sheme kakovosti, 
spodbujanje dviga kakovosti, izobraževanje, trženje in 
promocija, organizacijski okvir in mednarodno delovanje ter 
pregled strateških prioritet. Vsako podpoglavje bo imelo 
kratko analizo stanja na referenčnem področju in tudi ukrepe 
za odpravo stanja, ki bodo podrobneje skupaj z nosilci in 
roki navedeni v podpoglavju – pregled strateških prioritet. 
S Kajo Sajovic sva od poznavalcev izluščili, kaj bi morala biti 
temeljna usmeritev slovenske gastronomije: osredotočiti 
se na gastronomske turiste, ki jim je gastronomija primarni 
motiv prihoda in jim ponuditi nekaj, česar pri konkurenci ne 
dobijo oziroma dobijo težje, tistim pa, ki jim je gastronomija 
sekundarnega pomena, zagotoviti najboljšo možno izkušnjo z 
namenom, da se ponovno vrnejo in poskusijo še kaj novega. 
V konkretnem primeru so to neokrnjena narava, izjemna 
raznovrstnost na majhnem prostoru – v enem dnevu lahko 
obiščeš pašniško govedorejo v Alpah in ribiče v Jadranu – in 
povezanost gostincev z lokalnimi dobavitelji, usmerjenost v 
»kilometer 0«, ekološki in trajnostni pristop, doživetja, vezana
na naravo in tradicije. Slovenija je ena najbolj zelenih držav
sveta, imamo izjemno velike površine gozdov, priljubljene
aktivnosti čebelarstva, nabiralništva in vrtičkarstva, obilico
lokalnih živil, razdeljenih med različne pokrajine, prvovrsten,
neoporečen med, tri vinorodne dežele z več vinorodnimi
okoliši in svojimi avtohtonimi sortami. Če povzamem, imamo
veliko tega, na kar smo lahko ponosni, in to lahko ponudimo
svojim gostom. Konkurenčen si lahko s tem, da ponujaš, kar si,
na gostu primeren in zanimiv način.

Vsak strateški dokument je namenjen pogovoru med 
deležniki, v katero smer »pluti«. Ko se doseže konsenz, pa je 
ta dokument načrt aktivnosti za različne deležnike, kako doseči 
zastavljene cilje.

Kaj je po vašem mnenju glavni razvojni izziv slovenske 
gastronomske ponudbe; kje vidite največ priložnosti za 
napredek?

Glavni cilj je večja mednarodna prepoznavnost in 
posledično večji ugled destinacije in upravičenost višjih cen. 
Recept za dosego tega cilja je zelo enostaven. Mednarodni 
vodniki, širjenje števila gostincev na lestvico 50 Best Restaurants 
in izjemno intenzivna aktivacija pri mednarodnih mnenjskih 
voditeljih. Poleg prepoznavnosti sta glavna cilja še trajnost in 
dvig dodane vrednosti, ki se v veliki meri navezujeta na dosego 
prvega cilja. Trajnost je primarna zgodba Slovenije kot turistične 
destinacije. Trajnost ne zgolj v ekološkem smislu ohranjanja 
okolja, tudi v smislu družbene trajnosti in odgovornosti, kar se 
lahko spodbuja z osveščanjem uporabe lokalnih, svežih živil, 
tradicionalnih živil in jedi, dvigu samopodobe, da lahko veliko 
ponudimo »razvajenemu« zahodnemu turistu. 

Imamo nekaj res vrhunskih izjemnih posameznikov. Se 
vam zdijo dovolj, da se Slovenija pozicionira kot vrhunska 
gastronomska destinacija? 

Res imamo nekaj vrhunskih posameznikov, a po 
mojem mnenju so zares mednarodno prepoznavni le Ana 
Roš in nekaj vinarjev kot Movia, Simčič, Kabaj. Za zares vrhnji 

področju gastronomije se vežejo na sodelovanje s Turizmom 
Ljubljana, saj smo že leta 2000 med prvimi v Sloveniji postavili 
metodologijo za ocenjevanje restavracij, ki smo jo 2008. 
nadgradili. V letih 2008, 2010, 2012 in 2014 sem izvajala tudi 
ocenjevanje restavracij; vsakič je bilo ocenjenih približno 150 
restavracij. Poleg tega, seveda, oblikujem strategije razvoja 
različnih destinacij in tematskih turističnih produktov, sem 
usposobljena ocenjevalka kakovosti v nastanitvenih obratih, 
predavam, pišem, raziskujem in tako naprej na področjih 
razvoja destinacij in kakovosti v gostinstvu. 

Sama priprava dokumenta je sestavljena iz več faz, 
v katerih si želimo zelo temeljito preučiti, kako dosedanji in 
bodoči razvoj gastronomije vidijo ključni deležniki. Z intervjuji 
in delavnicami bomo prišli do glavnih usmeritev, kako odpraviti 
zakonodajne ovire, kako bolje razvijati in izobraževati kader, kako 
bolje organizirati ponudnike in, predvsem, kako se bolje tržiti na 
mednarodnem trgu z glavnima ciljema: večjo prepoznavnostjo 
in višjo dodano vrednostjo. V vseh fazah bomo intenzivno 
sodelovali s strokovno skupino, kjer je naročnik STO uspel zbrati 
res najvidnejše predstavnike gastronomske stroke v Sloveniji, 
to so etnolog prof. dr. Janez Bogataj, vinska sommelierka in 
akademičarka Mira Šemić, predstavnica MGRT Petra Križan, 
direktorica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor mag. 
Helena Cvikl, Martin Jezeršek iz Hiše kulinarike Jezeršek, Vlasta 
Grašek z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
kuharski mojster Tomaž Kavčič, predsednik Združenja hotelirjev 
Slovenije Gregor Jamnik in direktorica Turistično gostinske 
zbornice Slovenije Klavdija Perger. Predvsem pa ne gre 
spregledati vloge STO kot naročnika projekta, ki je že v samih 
izhodiščih postavil jasno vizijo k pristopu razvoja in trženja 
slovenske gastronomije, h kateri skozi proces dela aktivno 
usmerja vse vpletene deležnike na projektu. 

Kateri so glavni cilji, vprašanja, na katere želite pridobiti 
odgovore v procesu nastajanja dokumenta?

Imel bo vse potrebne elemente strateškega dokumenta, 
glavni poudarek bo na tem, kako bolje razvijati in tržiti slovensko 
gastronomijo. 

dr. Maja Uran Maravić 
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segment posvečenih gastronomskih turistov, žal, tudi ni 
dovolj le uvrstitev v mednarodne vodnike. Ti iščejo posebna 
doživetja, gastronomska gibanja in avantgardna kulinarična 
razmišljanja. Trenutno je na lestvici 50 Best Restaurants samo 
Ana Roš. Če želimo, da nas ti gastronomski turisti doživljajo kot 
trendovsko gastronomsko regijo, je ta vrh in število Slovencev 
na lestvici potrebno razširi. To je mogoče storiti s premišljenim 
trženjskim delovanjem pri študijskih turah in drugih aktivnostih 
z mednarodnimi mnenjskimi odločevalci. Tem bi lahko ponudili 
še edinstvene slovenske produkte oziroma produkte visoke 
kakovosti v svetovnem merilu, kot so oljčno in bučno olje, med, 
določene mesnine, in degustacije v izbranih vinskih kleteh. 
Poleg boljših konvencionalnih kleti predlagamo poudarek na 
sonaravno pridelana vina, saj to sovpada s strategijo trženja 
slovenske gastronomije kot izredno povezane z naravo. Vse 
to bi sčasoma lahko pripeljalo do uvrščanja novih slovenskih 
restavracij na to prestižno lestvico.

Eden ključnih elementov za uvrščanje na lestvico 50 Best 
Restaurants sta tudi mreženje in redna udeležba na največjih 
mednarodnih kongresih in festivalih. Ključa, kako biti povabljen 
na te konference, ni, so pa bistvene lastna angažiranost in 
ambicije posameznega kuharja. Ana Roš je vabljena na različne 
konference, a izkušnje kažejo, da prav velikega interesa ostalih za 
kakšna večja mednarodna udejstvovanja ni. Tu bi veljalo morda 
delati predvsem na mladih – ključni so izobraževanje, podpora 
praksam v tujini ipd. in fokusirano grajenje na posameznikih, 
ki ustvarjajo nekaj edinstvenega, ki imajo zgodbo, ki se jo da 
vnovčiti. 

Lani nas je obiskalo več kot 3,5 milijona tujih turistov – 
točke dotika s slovensko gastronomijo so bile zagotovo 
zelo raznolike. Kje se ustvarja percepcija o Sloveniji kot 
gastronomski destinaciji in ali res vse turiste zanima 
gastronomija?

Nekaj študij o tem, katere vrste gastronomskih turistov 
obstaja, je. Na splošno jih lahko razdelimo v tiste, ki jih zelo 
zanima in je gastronomija primarni motiv prihoda (posvečeni 
ali dedicated), v tiste, ki jih zanima (zainteresirani ali interested), 
in tiste, ki jedo zgolj iz nuje/potrebe (naključni ali accidental). 
Vsi turisti jedo, torej vsi imajo neko izkušnjo s slovensko 
gastronomijo, se pa strinjam, da je lahko ta zelo različna po 
vsebini in kakovosti. Verjamem, da je izkušnja pri najboljših 
odlična in se stalno izboljšuje, veliko dela pa nas čaka na osnovni 
ravni – v restavracijah in gostilnah srednjega cenovnega razreda, 
ker tam v veliki meri ne »dostavimo« tistega, kar bi morali 
obljubljati: slovensko, naravno, sveže, zdravo in lokalno.

Obstaja več vrst gastronomskih turistov. Na kateri 
segment bi se morala osredotočiti Slovenija?

Na vse, a naprej na tiste, katerih primarni motiv prihoda je 
gastronomija, ker ti ustvarjajo pozitivno promocijo in oblikujejo 
trende. Ti širijo krog tistih, ki bi lahko prišli v Slovenijo, ker so 
radovedni, kako dobro se tu jé. Najširši je, seveda, segment, 
ki pride v Slovenijo zaradi drugih motivov, a ga vseeno bolj 
ali manj zanima gastronomska ponudba, ko je že tukaj. Za te 
moramo bolj poskrbeti v smislu, da bo izkušnja s ponudbo 
odlična.

Slovenija je znana po svojih kakovostnih butičnih vinih. So 
lahko naša razlikovalna prednost?

Zagotovo so ena naših glavnih prednosti poleg 
raznolikosti na majhnem prostoru, butičnosti, srčnosti 
ponudnikov, osebnega pristopa in lokalnih surovin/živil, ki imajo 
poln okus.

Slovenska vina so po svoji kakovosti zagotovo mednarodno 
konkurenčna. Kaj pa vinski turizem v Sloveniji: se vam zdi 
dovolj razvit, smo na tem področju konkurenčni našim 
sosedom?

Po kakovosti smo zagotovo konkurenčni, tu predvsem 
mislim na Italijo, ostalih sosedov ne percipiram kot velikih 
gastronomskih/vinskih destinacij sveta. Veliko dela in časa pa bo 
še potrebno, da bodo naša vina tako želena na mizah vrhunskih 
tujih restavracij in da bomo dosegali takšne cene kot največji. 
Stalno delo na večanju prepoznavnosti, večja zaželenost pri 
končnih uporabnikih, povečano povpraševanje, višje cene. 
Zagotovo je še veliko potencialov pri razvoju produktov vinskega 
turizma, s katerimi bi to res kakovostno vino bolj približali tudi 
tistim, ki pridejo k nam – tako v obratih zunaj vinskih kleti (na 
primer hotelih) kot tudi na vinskih področjih (vinske ceste po 
vzoru Avstrije).

Zakaj v Sloveniji, deželi tisočerih naravnih vrelcev in 
čudovitih vinogradov, še vedno nimamo tako imenovane 
ponudbe wine-spa?

A bi jo morali? Sama ne maram slepega kopiranja vseh 
novih oblik ponudbe, raje vidim, da ponujamo tisto, kar smo in 
v čemer smo dobri, predvsem pa da razvijamo svoje unikatne 
zgodbe, ki jih bodo kopirali drugi. 

Katere destinacije so Sloveniji konkurenčne na področju 
gastronomskega turizma?

Ko smo intervjuvali poznavalce gastronomije, smo jim 
postavili podobno vprašanje. Večina je imela težavo odgovoriti 
nanj. Izhajali so iz tega, da tu ni tekmovanja in da raznolikost 
bogati. Zagotovo pa nas je vse bolelo, da so bili Hrvati kljub 
nižji kakovosti prepoznani pri Michelinovem vodniku in da 
imajo precej bolj trendovsko (mediteransko) kuhinjo kot mi 
na kontinentu. Da imamo miks vplivov od vseh štirih sosedov, 
je lahko prednost in slabost, zagotovo pa je takšno ponudbo 
težje tržiti, kot če imaš, recimo, samo značilno mediteransko 
gastronomijo.

Slovenija se v mednarodnem merilu pozicionira kot 
trajnostna destinacija. Kako je trajnost vpeta v njeno 
gastronomsko ponudbo?

Uporaba lokalnih in ekoloških surovin, butična pridelava, 
butična proizvodnja vin, sodelovanje s podeželjem in kmeti, 
zelene oskrbovalne verige, čebelarstvo, skrb za tradicijo, 
vrtičkarstvo so samo nekatere značilnosti, ki nas delajo za zelo 
trajnostno gastronomsko destinacijo.
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