
Predstavitev raziskave Pisateljska pešpot in gorenjske gostilne na spletni tržnici 
Več znanja za več turizma 
 
V mesecu maju 2021 je turistična zveza Slovenije organizirala 18. festival Več znanja za več turizma v 
obliki ZOOM konference t.i. spletno tržnico. Tokratna tema festivala je bila: Moj kraj moj chef.  
 
Glede na to, da sta se 2 projektni skupini iz razredov 4. B in APT v šolskem letu 2020/21 ukvarjale s 
Pisateljsko pešpotjo po Sloveniji (http://slopisateljskapot.splet.arnes.si) in gorenjskimi gostilnami na 
tej poti, je nastala raziskava: Pisateljska pešpot in gorenjske gostilne. Za brošuro: Pisateljska pešpot in 
gorenjske gostilne kliknite tukaj. 
 
Dijakinji Kaja Rus in Anastasia Stanković iz razreda 3.b, Srednje ekonomske, storitvene in gradbene 
šole, ŠC Kranj, smer ekonomski tehnik, sta na spletni tržnici predstavili prej omenjeno raziskavo (Slika 
1).  
 

 
Slika 1: Predstavitev raziskave: Pisateljska pešpot in gorenjske gostilne 
 
Z nekaj besedami sta predstavili Pisateljsko pešpot po Sloveniji. Poudarili sta, da daljinski pohodniki 
na svojih 30 km etapah potrošijo veliko kalorij. Gostilne so tiste, ki jim povrnejo telesno in psihično 
moč. Če pa le-te ponujajo raznovrstno in okusno hrano, kar velja za raziskane gorenjske gostilne, pa 
bo tak pohodnik zelo zadovoljen s kulinarično ponudbo, v našem primeru Gorenjske regije.  
 
Izmed gostiln, ki smo jih raziskali, nam je bila najbolj zanimiva gostilna Pri Matičku, ki se nahaja na 
Primskovem, poleg Gasilskega doma. Duša te gostilne je njen lastnik, kuharski mojster in lovec Matjaž 
Erzar. Dijakinji sta predstavili njegov pogled na divjačino kot hrano. Omenili sta tudi, da je napisal 
pred leti knjigo Divjačina. Na koncu sta predstavili 2 krožnika iz njegove delavnice v letu 2020, ki sta 
vsebovala: meso, salamo, pršut, jetrno pašteto iz divjačinskega mesa in različno zelenjavo kot prilogo. 
 
Predstavitev Pisateljske pešpoti in gorenjskih gostiln v interpretaciji Kaje Rus in Anastasije Stanković 
si lahko ogledate tukaj. 
 
Vabimo vas tudi k ogledu promocijskega spota: Pisateljska pešpot in gorenjske gostilne (kliknite 
tukaj). 
 
V okviru projekta smo tudi pripravili stenski koledar: Pisateljska pešpot po Sloveniji 2021 (kliknite 
tukaj). 
 
Zapisal mentor projekta: Pisateljska pešpot po Sloveniji 
Janez Černilec 

http://slopisateljskapot.splet.arnes.si/
https://www.yumpu.com/xx/document/read/65556780/z-roko-v-roki-pisateljska-pespot-in-gorenjske-gostilne
https://youtu.be/grFnq0aXJ6k
https://youtu.be/vjJctFxwZDU
https://youtu.be/TypAo8kvrzQ

