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PRILOGA: svečani govor predsednice 
 
Spoštovani gostje, dragi ljubitelji zgornjesavinjske kulinarike!           
 
V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Zdruţenja izdelovalcev 
zgornjesavinjskega ţelodca  pozdravim na današnji prireditvi. Zbrali smo se, da s skromno 
slovesnostjo kronamo  dolgoletna prizadevanja za izdelavo zgornjesavinjskega ţelodca kot 
jedi z zaščiteno geografsko označbo. 
 
V naši sredini pozdravljam ţupane zgornjesavinjskih občin ali njihove namestnike, člane 
kluba ljubiteljev zgornjesavinjskega ţelodca, predstavnike medijev in naše najbolj zasluţne 
sodelavce.  
 
Spoštovani,           
Ţelodec spremlja Zgornjesavinjčane ţe dolga stoletja. Prvo omembo smo našli v zapiskih 
ljubljanskega knezoškofa Tomaţa Hrena, kateremu so podaniki iz naše doline davnega leta 
1609 poslali v Gradec koline in ob tem na list papirja zapisali dobrote, ki mu jih pošiljajo, med 
njimi je bil tudi ţelodec. 
Med kronanimi glavami je zgodovinsko dokazano, da je posebno čast ţelodcu izkazal 
angleški kralj Jurij V., ki je leta 1932 obiskal Logarsko dolino.  
 
Za domačine je bil ţelodec vedno slavnostna in obredna jed. Veseli nas, da smo pred 4 leti 
uspeli izdati knjiţno monografijo o ţelodcu in jedeh Zgornje Savinjske doline. 
 
Turistično društvo Rečica ob Savinji je leta 1990 pričelo z organizirano promocijo naše 
specialitete tako, da so organizirali letno ocenjevanje kvalitete. Namen je bil poleg promocije 
tudi strokovno svetovanje v smislu ohranjanja in izboljševanja kvalitete izdelka. 
 
Delo Turističnega društva je pred 8 leti prevzelo sedanje Zdruţenje izdelovalcev. Pristopili 
smo k zahtevnemu postopku zaščite geografske označbe, ki smo jo leta 2004 tudi uradno 
registrirali, letos pa registrirali tudi blagovno znamko ZGORNJESAVINJSKI ŢELODEC.  
 
Nadaljevali smo tradicionalna letna ocenjevanja ţelodca, doslej jih je bilo ţe 21 in na njih 
smo ocenili kar 825 ţelodcev. Tudi poprečna kvalitetna ocena se je z začetnih 15,5 točk od 
20 moţnih  povzpela na sedanjih 17 do 17,5. V treh letih smo za izdelavo ţelodca po 
specifikaciji in za vodenje evidenc v internem izobraţevanju usposobili preko 50 
izdelovalcev.  
 
V kovačiji v Mozirskem gaju smo lansko leto  za javnost uredili izbo zgornjesavinjskega 
ţelodca, v kateri je stalna pregledna razstava o naši vodilni specialiteti. Z današnjim dnem pa 
startamo tudi z lastnimi spletnimi stranmi v realizaciji druţbe KIVI iz Slovenj Gradca. 
 
Spoštovani. Teţavne razmere v našem kmetijstvu in sorazmerno zahteven in drag postopek 
pridobitve certifikata in registracije izdelave so botrovali temu, da se do lani ni nihče od 
izdelovalcev odločil za izdelavo po zahtevah Pravilnika. Ţelodec se namreč izdeluje na 
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domačijah v sorazmerno majhnih količinah, zato je učinek visokih fiksnih stroškov na 
ekonomiko pridelave zelo odločilen. 
 
Na zdruţenju smo ob podpori zgornjesavinjskih občin, naših sponzorjev  in ob strokovnem 
sodelovanju lokalne akcijske skupine v projektu LAS Leader,   uspeli formirati  prvo skupino 
treh izdelovalcev, ki so v tej sezoni šli skozi zahteven postopek certificiranja. Uspelo je 
dvema. 
Če velja ljudski rek, da ena lastovka še ne prinese pomladi, potem dve naši lastovki zbujata 
up, da bosta spletli gnezdo in pomagali širiti krog tistih, ki bodo ţelodec izdelovali po 
tradicionalnem receptu, brez dodanih kemikalij in umetnih arom. 
 
Ob današnjem dogodku se od srca zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k našemu 
uspehu, zlasti pa zahvala velja našemu mentorju dr. Stanku Renčelju, začetnikoma zaščite 
Mariji Bezovšek in Lojzetu Plazniku ter neumornemu raziskovalcu naše lokalne preteklosti 
Aleksandru Videčniku.   
 
V zadnjih letih so največ bremena nosili strokovna sodelavka Bernarda Brezovnik, 
podpredsednik zdruţenja Silvester Zdolšek in tajnik Joţe Tlaker.  Dolgoletno sodelovanje s  
Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje na čelu z vodjo enote Mozirje Štefko Goltnik nam je 
bilo v veliko oporo. 
 
Zahvala za pomoč gre seveda tudi našim sponzorjem in podpornikom, zdruţenim v Klubu 
ljubiteljev zgornjesavinjskega ţelodca na čelu z BSH Nazarje in prizadevnim predsednikom 
kluba Boštjanom Gorjupom. 
 
Hvala tudi sodelavkama zavoda Savinja  Cvetki Mavrič in Ivici Orešnik. 
 
Za zelo korektno sodelovanje v postopkih certificiranja bi se zahvalila  Inštitutu Kon-cert 
Maribor in vodji kakovosti tega inštituta Jelki Potočnik. 
 
In končno se zahvaljujem tudi medijem, časopisnim, radijskim in TV hišam, ki ste nas 
spremljali in javnosti  poročali o naših prizadevanjih. 
 
Spoštovani, 
 
Obljubljam, da se bomo vsi odgovorni na Zdruţenju  po svojih močeh tudi v prihodnje trudili 
in si za naš zgornjesavinjski ţelodec vsestransko prizadevali.  
To bomo delali iz prepričanja, da ohranitev in razvoj naše vodilne specialitete ni le 
pomembna razvojna priloţnost za dopolnilno dejavnost naših domačij, ampak tudi 
pomemben adut domače kulinarike v smislu razvoja turizma in ne nazadnje tudi v smislu 
ohranjanja kulturne dediščine. 
 
Hvala vsem, da ste prišli in ţelim vam še naprej prijeten dan v naši druţbi! 

 


