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Priloga 4: Obrazec za ocenjevanje oziroma samoocenitev 

 

ELEMENTI POTREBNI ZA PRIDOBITEV NAZIVA IN ZNAKA »GOSTILNA- 
SLOVENIJA« 

 

SKUPNO 
ŠTEVILO 
TOČK: 
Največ 120 

1. LASTNIŠTVO GOSTILNE 

(OBKROŢI ENO OD MOŢNOSTI) 

Največ 
moţnih točk 
5 

a) Lastništvo gostilne je tradicionalno druţinsko (ena ali več generacij) 5 

b) Lastništvo gostilne ni tradicionalno druţinsko (druge vrste lastništva) 3 

  

  

 
DODATNA POJASNILA: Druţinsko urejeno lastništvo je v gostilniški dejavnosti v Sloveniji izrednega 
pomena, saj so bile gostilne v preteklosti praviloma druţinsko naravnane. Zdruţenje ţeli spodbujati 
ohranjanje te tradicije, vendar ne ţeli ovirati lastniško drugače urejenih gostiln. Kot tradicionalno 
druţinsko lastništvo komisija upošteva najmanj dve generaciji gostilničarjev oz., da delujeta v gostilni 
najmanj dve generaciji gostilničarske druţine.  
 

2. UPORABA NAZIVA IN ZNAKA GOSTILNA 

(OBKROŢI ENO OD MOŢNOSTI) 

Največ  
moţnih 
točk: 10 

a) Obrat je registriran kot gostilna in se s tem nazivom tudi jasno predstavlja in 
pozicionira v vseh elementih trţenja.   

10 

b) Obrat je registriran kot gostišče, a se na različnih področjih trţenja predstavlja pod 
imenom gostilna. 

9 

c) Obrat ima registriranih več dejavnosti oz. nazivov, a se dejavnost gostilne jasno 
ločuje od drugih dejavnosti. Na različnih področjih trţenja se obrat predstavlja in jasno 
pozicionira kot gostilna in se predstavlja z nazivom gostilna. 

8 

 / 

  

 
DODATNO POJASNILO: Če se obrat ne pozicionira kot gostilna oziroma gostišče (glej a, b, c), nima 
pravice do pridobitve naziva in znaka »Gostilna – Slovenija«.  
 

3. PONUDBA HRANE 

Največje 
število 
točk:57 

a) Ponudba hrane je sestavljena iz: 
- maksimalno treh hišnih jedi

*
   

- iz krajevnih in regionalnih jedi* 
- iz vseslovenskih jedi* 
 
Jedilnik vključuje vsaj 80% jedi, ki spadajo v zgoraj naštete skupine. 
 

40 

b) Ponudba hrane vključuje vsaj tri produkte ali proizvode z zaščitenim geografskim 
poreklom (v nadaljevanju ZGP) 

3 

c) Ponudba hrane vključuje pridelke in proizvode lokalnega, regionalnega in 
slovenskega okolja v vsaj 50% vseh ţivil. 

5 

d) Ponudba hrane je sezonska oz. usklajena z letnimi časi 3 

e) Ponudba mora biti jasno razvidna v jedilnem listu 3 

f) Obrat uporablja vsaj 5% ekološko pridelanih ţivil  3 

  

  

  

  

 
DODATNO POJASNILO 
Če obrat v točki 5.3. - Ponudba hrane ne doseţe vsaj 50 točk, nima pravice, do uporabe naziva in 
znaka »Gostilna – Slovenija« 
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4. PONUDBA PIJAČ 

Največje 
število 
točk: 22 

a) Ponudba vin temelji na izvirnih slovenskih vinih in na vinih slovenskih 
vinogradnikov v vsaj 75% v razmerju do tujih. 

10 

b) V ponudbi ţganih pijač je vsaj 5 pijač krajevnega, regionalnega ali slovenskega 
izvora.) 

5 

d) V ponudbi brezalkoholnih pijač mora biti vsaj 10 pijač krajevnega, regionalnega ali 
slovenskega izvora. (sokovi, vode) 

4 

c) Ponudba mora biti razvidna v obliki vinske karte 3 

  

 
DODATNO POJASNILO 
Če obrat v točki 5.4. - Ponudba pijač ne doseţe vsaj 19 točk, nima pravice, do uporabe naziva in 
znaka »Gostilna – Slovenija« 
 

5. ZUNANJA  UREDITEV GOSTILNE 

Največje 
število 
točk: 6 

a) Zunanja podoba – arhitektura je krajevno oziroma regionalno značilna za gostilne 3 

b) Zunanja podoba gostilne odraţa skrb za uporabo naziva gostilna in ta naziv 
izpostavlja 

1 

c) Gostilna ima urejen gostilniški vrt oz. zunanji prostor za goste. 1 

d) Zunanja podoba gostilne odraţa skrb gostilničarja za ohranjanje stavbne dediščine 
Slovenije 

1 

 
 

 

6. NOTRANJA UREDITEV GOSTILNE 

Največje 
število 
točk 11 

a) Gostilna ima ločen prostor s točilnim pultom 3 

b) gostilna ima prostor (kotiček, sobo ipd.), ki je neke vrste tematski prostor (lovski 
kotiček, ribiška soba, kulturniška soba,…) 

3 

c) Notranja oprema ima jasno temeljno usmeritev:  
                  1. Gostilna ohranja in nadaljuje dediščino notranje podobe gostilne  
                   ali 
                  2. Ambient gostilne je na novo urejen in ne temelji na nepravilnem          
                     dekoriranju s predmeti kulturne dediščine*. 

3 

č) Gostilniške mize so pogrnjene s prti 1 

d) Cvetje oz. dekoracija sta naravni, usklajena z letnim časom in upošteva lokalno 
naravno okolje. 

1 

  

  

 
DODATNI POJASNILI 
Če obrat v točki 5.6. – Notranja ureditev gostilne ne doseţe vseh 5 točk, nima pravice do uporabe 
naziva in znaka »Gostilna – Slovenija«. 
 
* Pri tem je mišljeno dekoriranje gostilne z različnimi vsebinsko neprimernimi starimi predmeti kot so 
kolesa vozov, kmetijsko orodje idr. Ambient se lahko dekodira s predmeti, ki so z gostilniško 
dejavnostjo povezani npr.: stari pekači, kuhinjsko orodje, jedilno in streţno orodje ter posodje, 
vsekakor uporaba originalnega pohištva ali njegovih replik idr. 
 

7. OBLAČILNI VIDEZ STREŢNEGA OSEBJA GOSTILNE 

Največje 
število 
točk 2 

a) Streţno osebje ima klasično sodoben oblačilni videz, ki upošteva veljavne 
standarde oblačilnega videza gostinskih delavcev 

2 
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8. ZVOČNA OPREMA AMBIENTA 

Največje 
število 
točk 2 

a) V  primeru zvočne kulise je ta v največji mogoči meri slovenskega porekla 1 

b) Zvočne kulise ni 1 

c) V primeru uporabe različnih zvočnih kulis je potrebna minimalna glasnost 
predvajanja 

0,5 

d) Ob posebnih priloţnostih je v gostilni prisotna ţiva glasba 0,5 

  

  

  

 
 

9. DODATNE DEJAVNOSTI GOSTILNE 

Največje 
število 
točk 5 

a) Dodatne dejavnosti, ki se opravljajo v sklopu gostilne so v skladu s tradicionalnimi 
dejavnostmi, ki so sestavine gostilniške dediščine (sestanki, srečanja, shodi, veselice, 
kulturne prireditve omejenega obsega idr.) 

2,5 

b) Vsa dodatna ponudba temelji na izvirnem slovenskem poreklu izdelkov (npr.: 
Ponudba prehranskih izdelkov, spominkov, ZGP-ja idr.) 

* 
2,5 

  

* Točka b) mora biti uresničena, da lahko gostilna sploh pristopa k postopku za pridobitev znaka 
Gostilna Slovenija 
 

10. POSEBNO POZITIVNO / NEGATIVNO MNENJE OCENJEVALCA 

MNENJE JE: 
POZ. / NEG. 

  
POJASNILO: Ocenjevalec naj svoje pozitivno / negativno mnenje vpiše v spodnji prazen prostor. 
Utemeljitev pozitivnega / negativnega mnenja naj bo popolnoma jasna in naj temeljito opiše situacijo, 
ki ustvarja ocenjevalčevo mnenje. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
REZULTAT OCENJEVANJA 
 

MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 120 

MINIMALNO ŠTEVILO TOČK ZA PODELITEV NAZIVA GOSTILNA - SLOVENIJA 100 

DOSEŢENO ŠTEVILO TOČK  

 
VPLIV POSEBNEGA MNENJA NA KONČNO OCENO GOSTILNE: Kriterij ocenjevanja lahko odločilno vpliva na 
končno oceno gostilne. Lahko jo tako izboljša kot poslabša. 
V PRIMERU: 

- Da je seštevek točk za 5 točk manjši / višji od minimalnega števila točk. 
- Da vsaj dva od štirih ocenjevalcev izrazijo posebno pozitivno / negativno mnenje 

 
Je lahko posamezna gostilna izjemoma sprejeta v / izključena iz postopka za pridobitev znaka Gostilna Slovenija.  
Posebno mnenje se lahko izrazi, ko je posamezen ocenjevalec izjemno navdušen / razočaran nad doţivetjem v 
gostilni. Npr.:  
- Okus hrane je izjemno dober / slab 
- Postreţba, prijaznost, ustreţljivost natakarjev je izredno dobra / slaba 
- Urejenost gostilne je izredno dobra / slaba 
- Ocenjevalec je zaradi neke posebnosti gostilne izredno navdušen / razočaran 
 
Če vsaj dva od štirih ocenjevalcev izrazijo posebno pozitivno / negativno mnenje in če je seštevek točk v zgoraj 
določenih okvirih (+ / - 5 točk od določenega minimalnega seštevka) se opravi poseben postopek za odločitev o 
izjemnem sprejetju v / izključitvi iz postopka za pridobitev znaka Gostilna Slovenija. 
 
POSTOPEK JE SLEDEČ: Predsednik komisije skliče poseben sestanek članov komisije, kjer se posebna mnenja 
skupaj analizira. Odločitev se določi z glasovanjem, kjer mora biti odločitev o sprejetju / izključitvi sprejeta z 
večino glasov. 


