
1 PROJEKTNA ZAMISEL 
Slovenijo lahko gledamo iz vidika, kje so živeli pokojni slovenski literati (pisatelji, pesniki). 
Smiselno je, da začnemo s slovenskimi literati v 16. stoletju, ko se je npr. v Rašiči pri Laščah 
rodil Primož Trubar. Mi smo se odločili, da bomo za lokacije slovenskih literatov uporabili 
knjigo: Slovenska pisateljska pot1. V knjigi je predstavljenih 104 slovenskih literatov iz 
Slovenije in zamejstva (Avstrija, Italija). Mi se bomo osredotočili samo na slovenske literate v 
ožji domovini. Literati so v knjigi predstavljeni z naslednjimi postavkami: datumom in krajem 
rojstva, njihovimi spominskimi obeležji (rojstnimi hišami, hišami, kjer so ustvarjali, doprsnimi 
kipi, spomeniki na pokopališču …), njihovim življenjem in literarnimi stvaritvami … 
 
Mi smo se odločili, da bomo točke literatov, ki so predstavljene v knjigi Slovenska pisateljska 
pot, med seboj povezali s pešpotjo. Pisateljsko pešpot po slovenskih pokrajinah smo trasirali 
po Slovenskih statističnih regijah (Slika 1), ki so poleg ostalega prikazane na spletni strani: 
http://slopisateljskapot.splet.arnes.si. Le-te so, če gremo po vrsti, kot jih imamo prikazanih na 
spletni strani:: Gorenjska, Goriška, Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Posavska, 
Zasavska, Osrednjeslovenska, Obalno-Kraška, Primorsko-Notranjska, Jugovzhodna 
Slovenija. 

 
Slika 1: Pisateljska pešpot po Slovenskih statističnih pokrajinah 

Če kulinariko gledamo kot veščino pripravljanje jedi, lahko s pomočjo literature in 
opazovanjem stanja na terenu ugotovimo, da ima vsaka slovenska statistična regija njej 
lastno kulinariko. Strokovnjaki so razvili Gastronomske regije Slovenije (Slika 2), ki so 
drugače oblikovane kot Slovenske statistične regije. Mi bomo v projektu uporabili 
gastronomske regije, ki so prisotne tudi na prej omenjeni spletni strani: Prekmurje, Prlekija, 
Haloze, pod Donačko goro in Bočem, Ptujsko polje, Slovenske gorice, Maribor, Pohorje, 
Dravska dolina, Kozjak, Koroška, Celje, Spodnja Savinjska in Šaleška dolina, Laško, 
Posavje, Bizeljsko, Kozjansko, Dolenjska, Kočevsko, Zasavje, Ljubljana in okolica in 
Gorenjska. 
 

 
1 Forstnerič, M. in ostali. 2013. Slovenska pisateljska pot. Radovljica: Didakta. 

http://slopisateljskapot.splet.arnes.si/


 
Slika 2: Gastronomske regije na Pisateljski pešpoti po slovenskih pokrajinah 

V projektni nalogi bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kje so točke slovenskih 
literatov (rojstne hiše, doprsni kipi, spomeniki …) na terenu, ki so opisane v knjigi Slovenska 
pisateljska pot? Kje naj poteka pešpot po slovenskih pokrajinah, da bo povezala te točke? 
Katera in kakšna kulinarika je značilna za posamezno Gastronomsko regijo Slovenije? Kdo 
ponuja v določeni gastronomski regiji lokalno in trendno kulinariko? Kateri kraji, turistične 
znamenitosti … se pojavljajo na Pisateljski pešpoti po slovenskih pokrajinah? Kakšno 
mnenje in znanje imajo dijaki SESGŠ oziroma dijaki iz učnih podjetij po Sloveniji o Pisateljski 
pešpoti po slovenskih pokrajinah in o kulinariki po Gastronomskih regijah Slovenije? Katero 
načrtovano traso iz seznama na Pisateljski pešpoti po slovenskih pokrajinah bi lahko 
preverila določena skupina dijakov iz SESGŠ ali iz učnih podjetij po Sloveniji na terenu 
(https://bit.ly/2YzSnWe)? Katero kulinariko po Gastronomskih regijah Slovenije bi lahko UP 
Tado, d.o.o. kot gotove jedi virtualno ponudili drugim učnim podjetjem iz Slovenije in tujine? 
 
Za ta projekt smo se odločili, da bi slovensko javnost seznanili z izbranimi slovenskimi literati 
preko Pisateljske pešpoti po slovenskih pokrajinah. Na tej poti bi predstavili poleg krajev, kjer 
so bili prisotni izbrani slovenski literati, tudi zanimivosti krajev, mimo katerih poteka pešpot. S 
spletno stranjo pa jim tudi omogočamo preko GPS sledi, da sami prehodijo dele ali celoto 
Pisateljske pešpoti. S tem bodo doživeli opisane kraje na terenu.  
 
Upoštevati je potrebno, da moramo pogledati v tabelo na spletnem naslovu: 
https://bit.ly/2YzSnWe, ali je bila pot že preverjena na terenu, kajti v avgustu 2020 ni 
preverjenih vsaj 60 % etap, ki so samo načrtovane. 
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