
Z okusom 
krumpantoča

Enodnevni izlet zajema:
- uvodni sprejem s pokušino krumpantoča, 

knapovskega sonca in črne kave
- vodenje po posameznih točkah
- ogled Muzeja Hrastnika, steklarne 

embalažnega stekla, kmetij Vnuk in 
Doberšek

- zasavsko obarvano ali običajno kosilo.

Naslov: Trg Franca Kozarja 7, 1430 HRASTNIK 
Telefon: 031 355 288

e–mail: mojca.greben@netsi.net

Uradne ure:
od ponedeljka do sobote
od 10.00 – 13.00 ure

Oblikovanje: RCROblika - Nataša Gala, Blažka Drnovšek (ilustracije)
Fotografije: arhiv Občine Hrastnik, Roman Rozina

Hrastnik je po abecedi prva, po površini 
druga in po številu prebivalcev tretja v 
zasavskem triu rudarskih dolin. Občina šteje 
dobrih deset tisoč ljudi in meri slabih 60 
kvadratnih kilometrov. Z izjemo Podkraja 
v celoti leži na levem bregu Save. Poleg 
mestnega Hrastnika je večje naselje še Dol.

Mesto, ki mu je dalo ime mogočno drevo, 
katerega list so razstavili tudi v občinskem 
grbu in na zastavi, je stisnjeno v dolino potoka 
Boben, kjer pa pobočja niso prestrma, se je 
pozidava razlila tudi po njih. 

Čeprav je Hrastnik zrasel v mesto šele z 
začetkom rudarjenja, pomniki pradavnine 
govore tudi o zgodnejših prebivalcih. Največ 
jih je povezanih z rimskimi časi, ko je bila Sava 
živahna, a tudi nevarna prometnica, zato so 
rečnim božanstvom izklesali zavidljivo število 
zahvalnih napisov. 

Čas je v Hrastniku podivjal po tistem, ko so 
leta 1822 v Žuganju začeli kopati premog, pa 
nekaj kasneje mimo mesta speljali železnico 
in le malo stran postavili tovarni stekla in 
kemičnih izdelkov. Urbano dolinsko dno 
urejenega manjšega mesta obdaja povsem 
drugačna hribovita okolica s podeželskim 
obrazom in razkošnimi razgledi.

.

Hrastnik

Ponudba velja za skupine z najmanj 30 ljudmi.

Program enodnevnega izleta lahko prilagodimo 
željam obiskovalcev.

 



S Hrastnikom se bomo 
začeli spoznavati 
v rudarski koloniji 
Resnica, v Mlakarjevem 
stanovanju, ki je 
ohranilo nekdanjo 
podobo skromnega 
delavskega bivališča. 
Da bodo povedi o 
premogarskih časih 
lažje šle v ušesa, jih 
bodo pospremile v 
izvirni posodi ponujene 
tradicionalne jedi kot 
knapovsko sonce, črna 
kava in krumpantoč.

Nadaljujemo proti Kalu, 
enem izmed priljubljenih 
planinskih vrhov, ki je 
pognal v neposredni 
bližini Mrzlice. Ustavili se 
bomo v Rajski dolini, si 
pri planinsko rudarskem 
domu privoščili razgled 
proti Kumu ali Alpam, si 
ogledali ekološko kmetijo 
Vnuk, kjer vzrejajo škotsko 
govedo, in mogočno 
bližnjo lipo, ki ima nad 
dvesto let in več kot pet 
metrov obsega.

Po isti poti avtobusni spust 
v Hrastnik in ogled središča 
mesta ter bližnjega Dola. 
Tam si bomo privoščili kosilo, 
če pa bo še prezgodaj, 
se bomo prihranili za 
planinski dom na Gorah. 
Tja se bomo vzpeli mimo 
Marnega in Turja, od tam 
pa jo bomo mahnili proti 
Kovku, kjer so na kmetiji 
Doberšek resnični mojstri 
peke kruha in peciva. Za 
dobro mero bomo dodali še 
krajši sprehod po Kopitniku, 
ki zasluženo uživa sloves 
botaničnega bisera.  

Še en navzdol z avtobusom, 
zdaj v spodnji del Hrastnika. 
Prvi postanek je namenjen 
ogledu muzejske zbirke, ki 
sega od rimskih izkopanin 
do novodobnih tem, pri 
čemer seveda ne manjkajo 
vse bolj sloveče hrastniške 
marionete. Sledi postanek 
pri steklarskem gradiču, 
nekdanji letni rezidenci 
Eme de Seppi, zgrajeni po 
vzoru tržaškega Miramara. 
To etapo končujemo z 
ogledom proizvodnje 
embalažnega stekla in 
obiskom njihove trgovine, 
le lučaj stran pa sta slikoviti 
Rižnarjeva hiša in cerkev 
sv. Nikolaja ter vrvež okrog 
brodarskega doma.

Druženje zaključujemo 
v Šavni Peči, starem 
naselju na planoti nad 
ozko savsko dolino. 
Če smo kraj doslej 
poznali po tam rojenem 
odličnem prevajalcu 
antičnih del Antonu 
Sovretu, ga bomo 
poslej tudi po lepoti 
in domačnosti. Če pa 
prisegate na spomenike, 
zagotovo ne boste 
zgrešili amfiteatralnega 
obeležja omenjenemu 
humanistu in bližnjega 
slopnega znamenja, ki 
ga proglašajo za enega 
najlepših na Slovenskem.

A kaj je krumpantoč?

Krumpantoč je stara 
in nezahtevna jed 
steklarjev. Naribamo 
krompir, dodamo jajca 
in moko ter posolimo. 
Maso v ponvi z vrelim 
oljem sploščimo, zlato 
zapečemo in z užitkom 
zagrizemo. Dober tek!
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