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1. UVOD 
 
 
Januarja 2014 je bila v okviru projekta ˝Dobrote Dolenjske˝ izdelana poizkusna 
kulinarična piramida za Dolenjsko. Vanjo smo vključili tudi značilne kočevske jedi. 
Na začetku leta 2018 so k ˝Dobrotam Dolenjske˝ pristopile tudi občine Mirna peč, 
Škocjan, Šentrupert in Novo mesto. To je pospešilo odločitev, da se za celotno 
Dolenjsko izdela gastronomska strategija s kulinarično piramido, kar naj bi bila 
tudi osnova za izdelavo kulinaričnega zemljevida. V okvirih strategije, piramide in 
zemljevida so upoštevana naslednja območja (mikroregije) Dolenjske: 

• Osrednja Dolenjska z novomeško kotlino 
• Območja pod Gorjanci (Podgorje, Šentjernejsko polje, Kostanjevica) 
• Območje Škocjana in Šmarjete 
• Območje Šentruperta, doline Mirne in Mokronoga 
• Dolina Temenice 
• Dolina Krke 
• Dobrepolje 
• Grosuplje in Radensko polje 
• Območje Velikih Lašč 
• Ribniška dolina 
• Kočevsko (Kostelsko, dolina zgornje Kolpe) 

Za Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo z Ljubljano je pričujoča strategija tretja 
slovenska regionalna gastronomska strategija, katere temeljni namen je v 
strokovni postavitvi sistema kulinarične razpoznavnosti Dolenjske s kulinarično 
piramido ter kulinaričnim zemljevidom, ki je prvi tak zemljevid v Sloveniji. 
Strategija torej postavlja na prvo mesto urejeno kulinarično razpoznavnost 
Dolenjske, ki je, z izjemo cvička, še popolnoma nerazpoznavna. Značilne lokalne in 
regionalne jedi niso sistematično in strateško vključene v turistično promocijo 
Dolenjske. Prav tako ni urejena razpoznavna gostinska ponudba v gostilnah, 
restavracijah, hotelskih restavracijah, na turističnih kmetijah, v zidanicah idr. 
okoljih srečevanja z jedmi in pijačami. Opozoriti velja tudi na pomanjkanje baze 
kakovostnih fotografij in drugega vizualnega gradiva, ki je temelj vsake kulinarične in 
širše turistične promocije. 
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1. TEMELJNO RAZUMEVANJE STRATEGIJE GASTRONOMIJE 
DOLENJSKE 

Po objavi Strategije gastronomije Slovenije (2006), ki je sicer po zasnovi in ciljih 
drugačna od zasnove in ciljev regionalne strategije, so se pojavila vprašanja 
razumevanja oz. nerazumevanja jedi za posamezne gastronomske regije 
Slovenije. To nerazumevanje je bilo značilno še posebej med gostinci. Ti so izbrane 
jedi razumeli kot ˝muzej kulinarike˝, ki ga le malokdo pozna, kaj šele pripravlja. 
Seveda je bilo to površno poznavanje bistva tega dokumenta kulinarične in 
gastronomske razpoznavnosti. Izbrane značilne lokalne in regionalne jedi (tudi 
živila in pijače) so namreč temeljno izhodišče za vsakokratne sodobne 
interpretacije, ki omogočajo ustvarjanje lokalne in regionalne razpoznavnosti ter s 
tem istovetnosti. Tudi svetovna gastronomija se vedno bolj usmerja k lokalnemu in 
regionalnemu, odkriva bogastva prehranske dediščine, spoštuje jedi štirih letnih 
časov in pripravlja jedilne obroke iz živil lokalnih in regionalnih dobaviteljev (t.i. 
sledljivost). 

Jedi (in pijače), ki sestavljajo Strategijo gastronomije Dolenjske moramo razumeti v 
okvirih naslednjih treh temeljnih skupin: 

- Nadaljevanje prehranske dediščine z uporabo lokalnih in regionalnih živil. 

- Sodobna, inovativna interpretacija prehranske dediščine z uporabo lokalnih in 
regionalnih živil. Pri tem mora interpretacija upoštevati okvire, ki še zagotavljajo 
posameznim jedem njihovo identiteto. 

- Ustvarjanje sodobnih, inovativnih jedi, vendar z uporabo lokalnih in regionalnih 
živil. To in zgornjo skupino na Dolenjskem zelo dobro predstavljajo in razvijajo 
naslednje dolenjske gostinske hiše: Gostilna Kukelj (Velike Lašče), Gostilna Pr´ 
Martinet (Luče), Domačija Novak (Sadinja vas), Gostilna Repovž (Šentjanž nad 
Krmeljem), Gostilna Rakar (Gorenje Ponikve), Gostilna Oštarija (Dolenjske Toplice), 
Gostilna Vovko (Ratež), Hiša Fink (Irča vas, Novo mesto), Gostilna Žolnir 
(Kostanjevica na Krki) in restavracija Hotela grad Otočec. 
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2. SWOT ANALIZA  

Prednosti 

• Zastopanost različnih kmetijskih dejavnosti. 
• Pestro, slikovito naravno okolje, ki ponuja široko paleto živil. 
• Dostopnost vseh živil, ki omogočajo pripravo lokalnih in regionalnih dolenjskih 

jedi. 
• Gostinska ponudba v lokalih, kjer je večina zaposlenih iz lokalnih okolij. 
• Dosedanje izkušnje z znamko Dobrote Dolenjske in certifikatnim sistemom, 

na katerem temelji. 
• Delovanje zdravilišč (term) ter njihova prizadevanja za razpoznavno lokalno in 

regionalno gostinsko ponudbo. Velika prednost gostinske in turistične ponudbe 
na Dolenjskem je Krka turizem, ki predstavlja dobro kadrovsko in siceršnjo 
rdečo nit celotne regije. 

• Velika navezanost na vinogradništvo in vinarstvo. 
• Ustanavljanje raznih društev s področja gastronomije (npr. društvo domačih 

kolin, društva vinogradnikov). 
• Povečevanje števila lokalnih in regionalnih kulinaričnih prireditev, še posebej 

takih, ki so posvečene eni jedi, živilu ali pijači. 
• Delovanje izobraževalnih ustanov s področja gastronomije na območju 

Dolenjske. 

Slabosti 

• Pogosto negativno razumevanje prehranske dediščine in njeno povezovanje 

s preteklo nerazvitostjo in revščino. 

• Slaba interpretacija kulinarične dediščine v sodobnih jedilnih obrokih. 
• Nosilci kmetijskih dejavnosti še ne prepoznavajo možnosti za zaslužek v 

gostinskih obratih. 

• Zelo slabo poznavanje zgodb o jedeh in pijačah. 

• Slaba povezanost dolenjskih vin z značilnimi lokalnimi in regionalnimi jedmi 
ter prevelik poudarek na suhih mesninah. 

• Pomanjkanje strokovne literature o kulinariki Dolenjske, kakovostne 
kulinarične fotografije in oblikovanja jedi (Food Styling). 

• Dolenjska še ni poznana kot kulinarična pokrajina in neizkoriščene so 
možnosti usmerjanja oz. privabljanja turistov, ki potujejo po avtomobilski 
cesti Ljubljana – Zagreb. 
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• Razmeroma malo kakovostnih kulinaričnih prireditev in večina jih ima 
veseliščni značaj. 

• Pri organizacijah kulinaričnih prireditev in festivalov je še vedno prevelika 
pozornost namenjena vremenu. To je povezano z zgrešeno miselnostjo, da 
je dobra prireditev lahko le v lepem vremenu. 

• Vsebinsko in vizualno slaba promocija turizma Dolenjske in v njenih okvirih 
še posebej gastronomije. Obremenjenost s stereotipi. 

• Vsebinska in oblikovna neurejenost jedilnih listov in menijskih kart v 
gostinskih lokalih.Znamka Dobrote Dolenjske se še ni razširila po celotnem 
Dolenjskem. Nekatera okolja oz. občine ozko razmišljajo o svojih znamkah, 
ne pa o povezovanju in promociji celotne Dolenjske. 

• S t.i. sodobnimi zidanicami močno degradirana značilna vinogradniška 
pokrajina. 

• Strokovno nedodelan turistični proizvod »Turizem v zidanicah«, ki ima sicer 
velik potencial in lahko postane posebnost Slovenije. 

• Premalo animiranja mladih glede možnosti zaposlovanja in ustvarjanja 
dohodka tudi v gostinskih oz. turističnih dejavnostih. 

• Gostinski kadri, ki prihajajo iz drugih okolij Slovenije in zunaj nje, bolj ali 
manj dobro obvladajo tehnologije (kuhanja, strežbe), zelo slabo pa zgodbe 
o jedeh in pijačah ter njihovo vpetost v kulturo ter življenjske sloge na 
Dolenjskem. 

Priložnosti 

• Dolenjska ima velike vsebinske kulinarične možnosti in priložnosti, ki jih je 
treba razviti in izvajati v okviru trdno postavljenega sistema. 

• Izbor jedi in pijač v vrhu dolenjske kulinarične piramide omogoča (ob 
sistematičnem delu na dolgi rok) kulinarično in gastronomsko 
razpoznavnost regije. 

• S kulinarično piramido se ponuja priložnost tudi na področju širše turistične 
ponudbe. 

• Sistematično promoviranje značilnosti dolenjske kulinarike z izbranimi in vsemi 
jedmi ter pijačami z vrha kulinarične piramide (npr. Dolenjska - dežela štrukljev, 
Dolenjska – rojstna domovina cvička, Štruklji – okusi Dolenjske idr.). 

• Dopolnitve in spremembe v izobraževalnih programih z vsebinami lokalne in 
regionalne prehrane. 

• Nove priložnosti se kažejo tudi z vzgojo gostov ter njihovim segmentiranjem 
glede na vrsto gostinske ponudbe. Pri tem je potrebno še posebej paziti na 
kulinarične vsebine, ki so primerne in sprejemljive za mlade. 

• Velika priložnost za gostinsko ponudbo je avtomobilska cesta Ljubljana - 
Zagreb, ki poteka čez dobršen del Dolenjske. 

• Možnost za povečanje števila kulinaričnih prireditev. 
• Neizkoriščene možnosti za ponudbo jedi in pijač v bifejih, kioskih in na 

stojnicah. 
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• Na Dolenjskem deluje sicer manjše število vrhunskih (pretežno družinskih) 
gostinskih hiš, ki so v prihodnje lahko dober zgled za razvoj vseh ostalih. 

• Velike razvojne možnosti so v okviru turizma v zidanicah. Za to zvrst 
turizma je vrsta uspešnih primerljivih primerov v Evropi (npr. na 
Madžarskem). 

 
 
Nevarnosti 

• Reševanje kulinarične razpoznavnosti in gostinske ponudbe Dolenjske z 
zapiranjem v občinske ali krajevne okvire, namesto centralnega usmerjanja 
razvoja tega segmenta za celotno Dolenjsko. 

• Prehitro kopiranje globalnih kulinaričnih vzorov. 
• Pomanjkanje kakovostnih strokovnih kadrov s primernimi znanji za 

kulinarično in turistično področje. 
• Zaradi pomanjkanja kakovostnih domačih gostinskih in turističnih kadrov 

iskanje le-teh zunaj Slovenije. 
• Zaradi nedodelanosti in neenotnosti določenih turističnih proizvodov ter 

vsebin za celotno območje Dolenjske, lahko zelo hitro prihaja do 
individualnih realizacij (npr. na področju turizma v zidanicah). 

• Načrtovanje kulinaričnih prireditev brez dolgoročnih in strokovno 
argumentiranih zasnov ter prehitro pristajanje na veseliščni model. 

• Delovanje raznih agencij, marketinških in promocijskih podjetij (brez ustreznih 
referenc za področje kulinarike) ter iskanje poslov na področju dolenjske 
kulinarike. 

3. STRATEŠKE USMERITVE IN PREDLOGI UKREPOV 
 

4.1. Kulinarično in gastronomsko izobraževanje 

Izbrane jedi v Strategiji naj bi bile v prihodnje zastopane v gostinskem 
izobraževanju. Zlasti še z vidika njihovih inovativnih interpretacij za potrebe 
sodobne, a razpoznavne regionalne prehranske kulture. Tak pristop pomeni na 
daljši rok postopno izgradnjo temelja sodobne prehranske razpoznavnosti 
Dolenjske, temelječe v gastronomski dediščini in lokalnih ter regionalnih živilih. 

Predlogi ukrepov: 

• Vključitev jedi in pijač iz strategije v redno srednje, višje in visoko gostinsko 
ter turistično izobraževanje na območju Dolenjske. 

• V bodoči sistem izobraževanja, zlasti tudi na delavnice s praktičnimi prikazi, 
je treba dosledno vključevati gostince in tudi ostale delujoče v turistični 
ponudbi Dolenjske. Po zaključenih izobraževanjih je potrebno izvajati meritve 
vključenosti pridobljenih znanj v gostinsko ponudbo oz. ugotavljati, koliko se 
je spremenila in tudi zakaj se ni spremenila? 

http://npr.na/
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• Posebno pozornost je potrebno nameniti mladini in njihovi kulinarični vzgoji. V 
ta namen predlagamo uvedbo Dneva Dobrot Dolenjske (DDD) v vseh 
osnovnih, srednjih in drugih šolah na celotnem Dolenjskem in ne le v 
posameznih občinah. 

• Vključitev kulinaričnih in gastronomskih vsebin v muzeje in muzejske 
zbirke na Dolenjskem in v Posavju ter povezava s pedagoškimi programi v 
posameznih ustanovah. 

• V kulinarično izobraževanje je potrebno vključiti tudi dolenjske medije, 
zlasti še TV. Svetujemo kratke informativne kulinarične oddaje na stalno 
določen dan in ob določeni uri. 

• S pomočjo medijev je potrebno izpostavljati dobre prakse in druge pozitivne 
dosežke na področju dolenjske kulinarike. 
 

4.2. Razširitev znamke »Dobrote Dolenjske« na celotno območje regije 

Ne le razmeroma hitra uspešnost znamke »Dobrote Dolenjske«, tudi njeno 
siceršnje delovanje na certifikatnem sistemu in s trdno postavljenimi strokovnimi 
kriteriji za izbor živil in jedi, navajajo k predlogu, da se znamka čim prej razširi na 
celotno področje regije in se presežejo razne lokalne (občinske) ideje o nekih 
drugačnih znamkah.  

Z razširitvijo znamke je povezana tudi mreža prodajnih mest in vključitev 
izdelovalcev v siceršnje turistične proizvode oz. programe. Prodajna mesta 
izdelkov z znamko »Dobrote Dolenjske« že sedaj ustvarjajo pozitivno rdečo nit 
ponudbe kulinaričnih in gastronomskih spominkov. Tudi zato je potrebno to 
mrežo ustrezno razširjati. 

Predlogi ukrepov: 

• V letu 2019 nujna razširitev znamke »Dobrote Dolenjske« na celotno 
Dolenjsko. 

• Med prve ukrepe uvrščamo izdelavo celostne podobe Dobrot Dolenjske in 
izdelavo fotografij vseh jedi in pijač posameznih dolenjskih mikro regij ter jedi 
in pijač iz vrha piramide. To je eden temeljnih pogojev za zagon promocije 
kulinarike Dolenjske. Na fotografije in grafično podobo se navezuje tudi 
izdelava grafičnega priročnika. 

• Z razširitvijo znamke »Dobrote Dolenjske« naj se dosledno upošteva sistem 
ocenjevanja in vrednotenja, po katerem ta znamka že uspešno deluje. To 
pomeni, da so postavljeni trdni strokovni kriteriji za merjenje kakovosti živil, 
jedi in pijač. 

• Izdelava sistema prodajnih mest za izdelke z znamko »Dobrote Dolenjske« in 
njegova razširitev po Dolenjskem in tudi na nekatere pomembne turistične 
točke po Sloveniji. 
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• Predstavitev znamke »Dobrote Dolenjske« na izbranih turističnih sejmih in 
borzah v Evropi in svetu v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo 
in tudi samostojno. 

• Povezanost znamke »Dobrote Dolenjske« z drugimi segmenti turističnega 
delovanja na Dolenjskem (zdravilišča, turistične kmetije, zidanice, 
prireditve...). 

• Poskrbeti tudi za primerno vizualno predstavitev znamke s sloganom. 
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4.3. Kulinarika in gastronomija turistični promociji Dolenjske 

Kulinarika in gastronomija morata biti dosledno vključeni v vse oblike turistične 
promocije Dolenjske. Vendar ne po občutkih in naključjih ampak temelječi na 
kulinarični piramidi. Lokalne in regionalne kulinarične prireditve in prireditve, ki 
imajo v svojih zasnovah tudi kulinarične vsebine, morajo presegati ˝veseliščarske˝ 
okvire in postaviti načine, ki jim bodo omogočali učinkovito promocijo tudi zunaj 
lokalnih okvirov. 

Predlogi ukrepov: 

• Celotna Dolenjska (vse dolenjske občine) potrebuje skupno vrhunsko 
strokovno  svetovalno in organizacijko središče za vse, ki vključujejo in 
bodo vključevali v prihodnje kulinariko in gastronomijo v turistično 
promocijo Dolenjske. To središče mora biti tudi ˝servis ,̋ ki bo posredoval 
najboljše slikovno gradivo, grafično oblikovanje, pisanje besedil, sestavljanje 
sloganov, svetovanje pri načinih trženja, pomoč pri organizaciji izobraževalnih 
delavnic, sestavljanju zasnov kulinaričnih prireditev idr. Središče naj bi v 
prihodnje izvajalo tudi merjenja izvajanj Strategije. 

• Na vseh glavnih cestnih vhodih na Dolenjsko je potrebno postaviti table 
z ustreznim sloganom, podobno kot to že izvajajo v nekaterih drugih 
slovenskih regijah (npr. Dobrodošli v deželi refoška, Junaki – Brda idr.). 

• Dolenjska kulinarika in gastronomija potrebujeta sodobno in strokovno 
pripravljeno promocijsko gradivo in sicer prospekt (katalog, tudi v drugih 
jezikih) »Dobrote Dolenjske«, monografijo (tudi v drugih jezikih) »Dobrote 
Dolenjske«, razglednice z jedmi iz vrha kulinarične piramide, kulinarični 
zemljevid Dolenjske, video »Dobrote Dolenjske«, sistem kulinaričnih 
turističnih poti po Dolenjski, proizvod »Food Crawl Dolenjska«, letni koledar 
kulinaričnih delavnic za pripravo dolenjskih jedi, letni koledar kulinaričnih 
prireditev in vključitev kulinaričnih vsebin v tematske kataloge (npr. 
zdravilišča, kolesarstvo, kajakaštvo, pohodništvo idr.). 

• Dolenjska potrebuje trdno strokovno izhodišče za turistično proizvod 
»Turizem v zidanicah«. 

 

 

 

4. MERJENJE UČINKOVITOSTI STRATEGIJE 

Strategija gastronomije Dolenjske postavlja temelj za bodočo kulinarično 
razpoznavnost celotne regije in ne le posameznih občin. Ukrepi in predlogi, ki jih 
navaja, bi se morali začeti izvajati čim prej. Zato bo prvo fazo merjenja učinkovitosti 
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predstavljalo ugotavljanje, kateri ukrepi in predlogi so se začeli izvajati in kakšni so 
njihovi dolgoročni modeli. Menimo, da bi morali to prvo fazo izvesti v enem letu, to 
je do konca l. 2019. To velja tako za vsebine, ki se bodo že začele izvajati in tudi za 
tiste, za katere bo treba šele izdelati zasnove. 
Ostala merjenja učinkovitosti (turistični promet, vključenost lokalnih in regionalnih 
dobaviteljev, gibanje dohodkov v zvezi s kulinariko idr.) pa se lahko začnejo izvajati 
šele potem, ko bodo izpolnjeni zgoraj navedeni temeljni pogoji. To pomeni, da bi se 
merjenja učinkovitosti lahko začela izvajati najprej za leto 2020. 
 

5. TRŽENJE 
 

6.1. Proizvodi 

Dolenjske jedi in pijače 

Temeljni proizvod v trženjskem spletu predstavljajo dolenjske jedi in pijače. To 
ne pomeni, da se v prihodnje Dolenjska odpoveduje vsem globalnim novostim in 
kulinaričnim izumom sodobnosti ampak le postavlja uravnotežen sistem, v 
katerem imajo enakovredno in najbolj poudarjeno mesto živila, jedi in pijače, ki so 
značilne za Dolenjsko. Proizvod je torej določen in postavljen v kulinarični 
piramidi Dolenjske. To pomeni, da ga je treba dosledno vključevati v gostinsko 
ponudbo ter v promocijske aktivnosti. Tako usmeritev k proizvodu potrjujejo 
številni primeri iz tujine (npr. v vrhu kulinarične piramide Dunaja sta Sacherjeva 
torta in dunajski zrezek, v francoski kulinarični piramidi sir(i), terina in šampanjec 
itn.). 

Kulinarični spominki 

Dolenjska je ena od dveh slovenskih regij, ki ima največje število kakovostnih 
kulinaričnih spominkov z znamko ˝Dobrote Dolenjske˝. Razveseljivo je, da se je 
znamka že nekoliko razširila po nekaj dolenjskih občinah, na pa še po celotnem 
Dolenjskem. Znamka omogoča različnim ponudnikom prodajo živil, jedi in pijač. 
Izdelki z znamko ˝Dobrote Dolenjske˝se že prodajajo na razpoznavnih prodajnih 
mestih, ne le na Dolenjskem ampak tudi v Ljubljani. Z razširitvijo znamke na vso 
Dolenjsko bo potrebno razmisliti o razširitvi mreže različnih prodajnih mest. Tudi 
zunaj Dolenjske. Vrhunska sodobna kulinarična ponudba z upoštevanjem lokalnih 
in regionalnih živil ter jedi. Ta vključuje tudi lokalne in regionalne dobavitelje ter 
upošteva razlike glede na letne čase. 

 

6.2. Vsebine prodaje 

Mesta in vsebine prodaje so povezana z gostilnami, restavracijami, bifeji, 
zidanicami in drugimi mesti, kjer se ponujajo jedi in pijače. Vendar še tako razdelan 
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sistem prodajnih mest ne bo uspešen, če ne bo imel za oporo kakovostno in 
stalno promocijo. 

Ponudba v gostilnah in restavracijah 

Ponudbo v gostilnah in restavracijah lahko razdelimo na dve temeljni skupini: 

 
• Klasična ponudba t.i. ˝domače hrane˝, za katero pogosto ni znan izvor, 

postrežena je v velikih porcijah in z neustreznimi prilogami. Ponudniki 
pogosto ne poznajo zgodb o jedeh ali navajajo stereotipe. 

Zato bo potrebno posvečati veliko pozornosti strokovnemu sestavljanju jedilnih 
listov in menijev. Velik napredek bodo predstavljali tisti jedilni listi in meniji, ki 
bodo značilne hišne (NE ˝domače˝), lokalne in regionalne dolenjske jedi, v 
njihovi tradicionalni ali sodobni izvedbi, ponujali na posebnih straneh. Jedi torej ne 
bodo pomešane med siceršnjo, pretežno mednarodno oz. globalno ponudbo. 
Zelo pomembne so tudi zgodbe o živilih, jedeh in pijačah, ki jih mora obvladati 
strežno osebje. Poleg jedi bo v prihodnje potrebno dosledno navajati tudi izvirnost 
živil in morebitne njihove dobavitelje. 

Ponudba v hotelskih restavracijah 

Ponudba v hotelskih restavracijah se mora v prihodnje osvoboditi videzov in 
okusov ˝industrijskosti˝ in ˝menznosti˝. Sicer so že sedaj na tem področju 
pozitivne izjeme, vendar jih je zelo malo. Posebno pozornost je treba posvetiti 
izboru, videzu in okusom jedi za hotelske zajtrke. Hotelski zajtrki so najboljši način 
seznanjanja gostov z lokalnimi in regionalnimi pridelovalci ter predelovalci živil. 
Izkušnje iz tujine nakazujejo možnosti s ponudbo lokalnih in regionalnih živil ter 
jedi, ki je oddvojena od siceršnje mednarodne ponudbe zajtrkov. Poleg pravilnega 
navajanja jedi (tudi v drugih jezikih) v menijih in jedilnih listih bo v prihodnje 
potrebno dosledno navajati tudi izvirnost živil in njihove dobavitelje. 

Ponudba v bifejih, kioskih, na stojnicah 

To je eno najbolj problematičnih področij gostinske ponudbe. Ne le na 
Dolenjskem ampak v celi Sloveniji. Vsebino te ponudbe označujejo nizke cene, 
slaba kakovost in konzumenti, ki so povečini mladi. Uspešnost prodajnih poti je 
tukaj lahko zelo velika, kar dokazuje pomembnost neposrednega stika z jedmi 
in pijačami. 

 

Ponudba v okviru pozitivne ulične prehrane 

Pozitivna ulična prehrana je značilnost gastronomskega dogajanja v urbanih 
okoljih. Torej prihaja v poštev predvsem za eno od oblik ponudbe v le nekaterih 
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dolenjskih mestih. Bistvo te prehrane je v pripravi kakovostnih in vrhunskih jedi 
pred ljudmi na ulici ali nekem drugem javnem prostoru. Gostje opazujejo pripravo 
jedi in komunicirajo z gostinskim osebjem. Tudi uživanje jedi in pijač poteka na 
prostem in v dinamični izmenjavi mnenj. To obliko so že uvedli v Trebnjem, za 
leto 2019 se pripravlja taka prireditev tudi v Novem mestu. 

Ponudba na turističnih kmetijah in v zidanicah 

Ta vrsta ponudbe mora biti najbolj dosledno usmerjena v hišne in lokalne 
jedilne obroke. Goste za ponudbo turističnih kmetij in zidanic si bi potrebno šele 
vzgojiti (!), saj govorimo o posebni zvrsti turizma, ki ne nagovarja množičnih 
avtobusnih ipd. gostov. 

Kulinarične prireditve 
 
Pestrost lokalnih in regionalnih jedi Dolenjske je odlična priložnost za 
organizacijo kulinaričnih prireditev, ki predstavljajo lahko eno od možnosti za 
prodajo živil, jedi in pijač. Nekatere se že dokaj uveljavljajo (npr. Festival 
marmelade v Šentrupertu, Festival velikonočnih potic na Otočcu, Praznik štrukljev 
v Mirni peči, Razstava poprtnikov na Vidmu, Škrebelj fest v Razborah idr.), vendar je 
veliko značilnih jedi še premalo izkoriščenih za razne tematske prireditve. 
 

6.3. Cena 

V okviru strokovnih ocenjevanj za pridobitev certifikata »Dobrote Dolenjske« se 
vedno ocenjujeta tudi ekonomska vrednost in cena posameznih živil in jedi. To je 
zelo pomembna sestavina trženjskega spleta, saj posamezni pridelovalci in 
izdelovalci pogosto pretiravajo tako s previsokimi in tudi prenizkimi cenami. 

 

6.4. Tržno komuniciranje in promocija 

V kulinarični promociji in propagandi Dolenjske je potrebno dosledno upoštevati 
naslednje:  

• Izbiranje značilnih jedi iz Strategije pri sestavljanju jedilnikov. 
• Zlasti z vizualnim gradivom predstavljati dejansko oz. realno ponudbo in ne 

t.i. nastavljenih motivov z manekeni in manekenkami. 
• Značilna dolenjska živila, jedi, jedilne obroke in pijače naj obvezno 

spremljajo njihove zgodbe. Zato Dolenjska potrebuje ustrezno 
publikacijo o tej tematiki. 
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• V vizualnih medijih je potrebno poskrbeti za kratke, poučne in atraktivne 
prikaze pridelave živil, priprave jedi in izdelave pijač. 

• Poskrbeti je potrebno za prisotnost vizualnih kulinaričnih informacij tudi 
na svetovnem spletu in na ustreznih TV programih (npr. 24 Hour 
Kitchen). 

• Še zlasti je potrebno izpostavljati nekatere prehranske posebnosti , kot 
so npr. polhi v prehrani, jedi (npr. štruklji) s fižolom, razne vrste jedi s 
kašami, izdelava pogač idr. 
 

6. SLOGAN GASTRONOMIJE DOLENJSKE 

Veliko pestrost ter raznolikost dolenjske kulinarike in gastronomije najbolj označuje 
slogan ˝Dobrote Dolenjske˝. Ta je najprej zaživel za označevanje certificiranih 
prehranskih izdelkov in živil, sedaj pa se razširja na celotno ponudbo, torej tudi na 
jedi in pijače ter ostalo, kar je z njimi povezano (npr. prireditve, kulinarični 
spominki, promocijska gradiva). 
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7. KULINARIČNA PIRAMIDA DOLENJSKE 

Kulinarična piramida omogoča, da od množičnosti in različnosti prehranske 
kulture pridemo do izbora najbolj reprezentativnih jedi (in pijač), značilnih za 
Dolenjsko. Izbrane jedi v vrhu piramide naj bi bile ˝kulinarični in gastronomski grb˝ 
Dolenjske. Vse navedene jedi v tem seznamu so rezultat dolgoletnega 
raziskovalnega dela, saj je Dolenjska ena tistih slovenskih pokrajin, ki še nima na 
enem mestu zbranega pregleda za njo značilnih jedi in pijač. 

 
8.1. Podnožje kulinarične piramide ali bogastvo prehranske različnosti 
Dolenjske 

Celotna Dolenjska 

• Na celotnem območju Dolenjske so poznane naslednje jedi: 
• Apréjsnek (nekvašen kruh iz močnika, koruzne ali bele moke) 
• Dolenjski žganci 
• Dolenjska smetanova juha s kašo 
• Koprivna juha 
• Kokošja juha 
• Krapova obara s cvičkom 

• Pristava (enolončnica iz fižola, korenja, kolerabe, krompirja, svinjskih 

nogic ali uhljev) - Matevž, zmešanca, mavta, možak ali medved 
• Fižolovi, ješprenjevi, orehovi, ajdovi, pehtranovi štruklji 
• Žlinkrofi (s pregreto smetano, kašo, suhim prekajenim mesom, jajc, 

kisle smetane in začimb) 
• Ajdova pogača 
• Levša (vlito kvašeno koruzno testo s slivami, namočenimi v žganju 

• Zaroštan močnik - Pregreta smetana - Češpljeva kaša 
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• Mlečna kaša - Pečena kaša - Gobova kaša - Fižol in krompir (stročji fižol s 

krompirjem) 

• Prisiljena repa - Sladka repa 
• Prisiljeno zelje 
• Tenstana sladka koleraba 

• Kumare v zosu - Špehov regrat 
• Svinjska suha župa 
• Dolenjske kepe (meso svinjske glave, kri, zavito v svinjsko pečico) 
• Pečena gos ali raca z mlinci in rdečim zeljem (tudi s kruhom in jetri, 

širokimi rezanci in 
• jabolki, kostanji in šalotkami) 
• Šívanka 
• Svinjska pečenka 
• Pečena ali kuhana svinjska rebra 
• Nadevane svinjske nogice 
• Šunka v testu 
• Pečen kunec ali nadevan z ajdovo kašo 
• Štula ali slana kašnata potica 
• Polšja obara, golaž, pečeni polh 
• Gobovo cvrtje 
• Ajdov trijet 

• Orehova, pehtranova, skutna, mesna potica, ocvirkovka in špehovka - 

Dolenjski ženof 
• Dolenjski cviček 
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V nadaljevanju navajamo jedi, ki so značilne le v navedenih območjih Dolenjske. 

Območja pod Gorjanci (Podgorje, Šentjernejsko polje, Kostanjevica)  

Ajdov potáncelj ali potánca, tudi potaljenec, poteček  

• Bezgovo cvrtje 
• Pleterska hruška 

Območje Šentruperta, doline Mirne in Mokronoga  

• Bučna kaša (mlečna kaša z bučami) 
• Štruklji z ocvirki, peteršiljevi štruklji, pečeni štruklji - 

Mokronoški žlinkrofi 
• Češpljevec 
• Močenk na mlek 
• Krompirjev golaž 
• Kruhov šmorn 
• Jabučenk (jabolčnik) 

Območje Škocjana in Šmarjete 

• Pogača ˝pastirski sir˝ 
• Štruklji 
• Škocjanski ˝žingraf˝ (=testeni žepek z orehovim nadevom na poročnih gostijah) 

Dolina Temenice 

• Čateški in drugi štruklji 
• Čaji in kisi patra Simona Ašiča 
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Dolina Krke 

• Pečeni postrv in ščuka 

Suha krajina 

• Suhokrajinska krompirjeva polenta 

• Suhokrajinski žlinkrofi 
• Suhokrajinska omleta 

Dobrepolje 

• Ajdovi (velikonočni) želodci nadevani s prekajenim mesom 

Grosuplje in Radensko polje 

• Martinetova sveže prekajena dolenjska postrv 
• Martinetova krača pod pekvo 

Območje Velikih Lašč 

• Poprtník 
• Pisani kruh 
• Rožičeva potica 

Ribniška dolina 

• Ribniški štruklji 
• Ribniški slani kolač 
• Ribniška povánca 
• Repa s fižolom ribničanom 
• Ajdovi velikonočni želodci 
• Potoško f´lanje (Loški Potok) 
• Porbiks (Loški Potok) Trojka ali kavra 
• Krompirjevka ali gorka potica (Loški Potok) 
• Fižolova torta 

Kočevsko (Kostelsko, dolina zgornje Kolpe) 

• Kostelske hrge 
• Kostelski želodec - Kostelski cušpajz 
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• Bosljivski gumboci 
• Bosljivska prusa (pogača) 
• Kostelska rakíja 
• Kočevski gozdni med - Korava (Osilnica) 

• Komarada (Kostel) 
• Hermentinovi (koruzni) žganci (Osilnica) 
• Sukan ali beli močnik (tudi sukanc, sukaje) 
• Povitica 
• Krompirjevka ali gorka potica s pehtranom ali z ocvirki 

 
8.2. Sredina kulinarične piramide Dolenjske 

Srednji del kulinarične piramide predstavljajo dolenjske mikroregije in vsaka z eno 
najbolj značilno jedjo. Izjeme so osrednja Dolenjska z novomeško kotlino, 
Ribniška dolina in Kočevsko, ki so zastopane z dvema oz. tremi jedmi. Izbrane jedi 
so tudi osnova za izdelavo kulinaričnega zemljevida Dolenjske. 

Osrednja Dolenjska z novomeško kotlino 

• Češpljeva kaša, cviček 

Območja pod Gorjanci (Podgorje, Šentjernejsko polje, Kostanjevica) 

• Potancelj ali potanca 
• Pleterska hruška 

Območje Škocjana in Šmarjete 

• Škocjanski ˝žingraf˝ 

Območje Šentruperta, doline Mirne in Mokronoga  

• Štruklji z ocvirki in peteršiljevi štruklji 

Dolina Temenice 

• Čateški in drugi štruklji 
• Čaji in kisi patra Simona Ašiča 

Dolina Krke 

• Pečena ščuka in postrv 

Suha krajina 

• Suhokrajinski žlinkrofi 
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Dobrepolje 

• Ajdovi želodci (imenovani tudi štruklji) s prekajenim mesom  

Grosuplje in Radensko polje 

• Martinetova krača pod pekvo 

Območje Velikih Lašč 

• Poprtnik 

Ribniška dolina 

• Repa s fižolom ribničanom, fižolova torta 

Kočevsko (Kostelsko, dolina zgornje Kolpe) 

• Kostelski cušpajz, kostelska rakíja, kočevski gozdni med 
 

 
8.3. Vrh kulinarične piramide Dolenjske – pogoj za kulinarično in 

gastronomsko razpoznavnost 
 
 
Iz različnosti prehranske kulture v spodnjem in srednjem delu kulinarične 
piramide sledi še reprezentativni vrh, ki predstavlja kulinarično in gastronomsko 
razpoznavnost Dolenjske. Pri tem je bila upoštevana tudi primerljivost z drugimi 
slovenskimi gastronomskimi regijami ter onemogočeno morebitno podvajanje. 

Vrh kulinarične piramide Dolenjske predstavljajo naslednje jedi in pijače: 

Češpljeva kaša 

Matevž z zeljem in/ali repo 

Pečena svinjska rebrca, štruklji 

Cviček in kostelska rakíja 
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Vir 1: mojirecepti.com (Prosena kaša s slivami) 

 

 
Vir 2: visitdolenjska, Boštjan Pucelj (Matevž s kislim zeljem) 

 

 

Vir 3: Dobrote Dolenjske, Primož Bregar (štruklji) 
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Vir 4: visitdolenjska, Boštjan Pucelj (cviček) 
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8. ˝DOBROTE DOLENJSKE˝ - KULINARIČNI ZEMLJEVID 

Navajamo dve varianti kulinaričnega zemljevida: zgolj z vrisanimi živili, jedmi in 
pijačami ter z njihovimi nazivi. Oba načina sta v navadi tudi v kulinaričnih 
zemljevidih po regijah in državah Evrope in sveta. Izvedbi obeh zemljevidov sta v 
fazi skic in sta osnovi za grafično oblikovanje, ki ju mora dosledno upoštevati. 
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OPOMBA: Pričujoča zemljevida sta osnovi za grafično oblikovanje in je potrebno njune vsebine v 
celoti upoštevati. 
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