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Prehrana zagotovo sodi med pomembne kulturne 

dobrine, ki pa so pogosto premalo obravnavane. 

Danes vemo, da prehranjevanje ni več le način 

za pridobivanje pomembnih bistvenih hranilnih 

dobrin, temveč tudi način zdravega življenja, 

telesne krepitve, vere, prepričanja in še marsičesa. 

O kusno 
iz zasavske kuhinje
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Skozi zgodovino si je Zasavje pritaknilo 

marsikatero prepoznavnost, a izborne kulinarike 

(še!) ni med njimi. Odslikava nekdanjega 

delavskega vsakdanjika so preproste, tako 

imenovane sitostne jedi iz žit, stročnic in okopavin. 

Meso in mlečni izdelki so bili zastopani v manjši 

meri. Temeljna vprašanja v zvezi z zasavsko 

prehrano so bila bolj količinske kot kakovostne 

narave. 

Na prehranjevalne navade je odtisnila svoj pečat 

zlasti močna prisotnost industrializacije. Oblikovali 

sta se dve značilni smernici zasavske prehrane: 

na eni strani je bila rudarska oziroma knapovska 

kuhinja, na drugi pa steklarska oziroma glažarska 

kuhinja. Seveda pa so na prehranjevalne navade 

vplivale tudi druge industrijske dejavnosti.  



  3  

Tako se glasi stara rudarska oziroma knapovska 

pesem, ki v prenesenem pomenu odslikava 

tudi prehranjevalne navade časa, ko so rudarji 

v Zasavju še kopali premog. Takrat sta namreč 

težaško delo in skromno življenje narekovala tudi 

to, kaj bodo gospodinje skuhale. 

Zares je obrajtan ta knapovski stan,
tud od višje gospode spoštovan.

Čez teden umazan,
se prime ga pot,
v nedeljo se spuca,
je kakor gospod.

O kusno 
iz zasavske kuhinje
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Ko govorimo o slovenski kuhinji, je zasavska 
kulinarika zagotovo njen manj znani in 
prepoznavni del. Zato nekaj temeljnih značilnosti 
zasavske kulinarike?

Zasavska kulinarika je raznolika. 
Trditev se ne ujema s splošno zakoreninjenim 
mnenjem, da je zasavska kulinarika enotna in 
monotona. Seveda je res, da imajo tukajšnje jedi 
pogosto svoje dvojčice v drugih pokrajinskih 
kuhinjah, da zato marsikdo pravi, da zasavska 
kulinarika sploh ne obstaja, ampak je le posledica 
migracijskih delovnih procesov, ki so tu potekali. 

Takšno logiko je treba postaviti na glavo. Ravno 
zaradi močnih delavskih selitev in drugih 
industrializacijskih procesov lahko trdimo, da je 

Značilnosti 
zasavske kuhinje
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zasavska kulinarika edinstvena, da je njen obseg 
primerljiv z drugimi slovenskimi regijami, da je 
posebna in raznolika. 

Čeprav je res, da jedi niso tako prepoznavne, kot to 
velja za jedi iz nekaterih drugih regij, to še zdaleč 
ne pomeni, da so zasavske jedi slabega okusa. Prav 
nasprotno! Številni gostinci iz Zasavja bodo rekli: 
še tako enostavno hrano je moč pripraviti okusno 
in privlačno. Pravzaprav se največje mojstrstvo 
pokaže ravno takrat, ko znaš iz omejenega nabora 
in količin pripraviti okusno pojedino. 

Zasavska kulinarika je podobna kuhinjam sosednjih regij. 
Zasavje je središčna slovenska regija, zato so 
številni recepti nastali spontano, drugi pa so bili 
sposojeni iz sosednjih regij. Vendar so se tudi pri 

zasavske kuhinje
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slednjih – zaradi pomanjkanja potrebnih surovin 
in drugačnega načina življenja – kmalu ustvarile 
izvirne prilagoditve in posodobitve. 

Zasavska kulinarika je preprosta. 
To je pravzaprav mogoče trditi tako za celotno 
slovensko kuhinjo kot kuhinje nekaterih 
pomembnih poklicnih skupin, kot so rudarji, 
steklarji in drugi industrijski poklici. Slavno 
knapovsko sonce ali funšterc ni nič drugega 
kot najmanj centimeter debela omleta, lepo 
rjavkasto-rumeno zapečena v masti ali olju. 
Prav tako krompirjevi polpeti ali faširke oziroma 
krumpentoč ni nič drugega kot olupljen 
in nariban krompir, ki mu dodamo jajce, 
moko, peteršilj, čebulo in sol, nakar vse dobro 
premešamo in ocvremo na vroči masti. 
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Zasavska kulinarika je “težka”, kalorična in nasitna. 
Mnoge zasavske jedi so težko prebavljive in 
maščobno nasičene. Temeljijo na uporabi 
živalskih maščob (ocvirki, slanina, mast, 
živalska olja), svinjskem in kunčjem mesu, 
močnatih jedeh, krompirju, fižolu, ječmenu, 
pšenici, ajdi, repi … Mnoge od zasavskih jedi v 
prvotni obliki bi danes označili kot nezdrave in 
preveč kalorično nasičene, zato je danes veliko 
jedi prilagojenih in spremenjenih v skladu z 
novimi vpogledi v to, kaj predstavlja dobro 
uravnoteženo in zdravo prehrano. 

Značilnosti 
zasavske kuhinje
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Kaj je na krožniku?
iz zasavske kuhinje
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Zajčji ajmoht
iz zasavske kuhinje

  Za 4 osebe potrebujemo       
 1 kg zajčjega mesa brez kosti
 10 dag domače slanine
 jušna zelenjava (poljubno glede na 

letni čas)
 10 dag moke
 5 dag olja
 lovorov list
 1 žlička brinovih jagod
 ščep popra
 ščep soli
 1 jušna osnova (1 kocka)
 2 stroka česna
 1 čebula
 ščep peteršilja ali drobnjaka

  Priprava  
Na vroči maščobi popečemo 
marinirano zajčje meso, 
dodamo sesekljano čebulo 
in jušno zelenjavo (narezano 
na kocke). Pomokamo, na 
hitro popražimo, dodamo 
strt česen in začimbe ter 
zalijemo z jušno osnovo. 
Med kuho dodamo dišavnice 
po okusu, solimo, popramo. 
Jed je kuhana, ko je meso 
mehko. Postrežemo jo s kislo 
smetano v lončeni posodi. Po 
okusu jo lahko še okisamo in 
potresemo s peteršiljem ali 
drobnjakom.
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Prežgana juha
iz zasavske kuhinje

  Priprava  
Na masti temno 
prepražimo moko, 
dodamo začimbe in 
zalijemo z vodo. Ko 
jed zavre, ji dodamo 
žvrkljano jajce in 
premešamo. Prava 
zasavska prežgana 
juha mora biti bolj 
gosta. Prežganko lahko 
dopolnimo z na kocke 
narezanim in osušenim 
in na masti popečenim 
kruhom. 

  Za 4 osebe potrebujemo                                                                         
 5 dag masti
 5 dag moke
 1-2 jajci 
  ščep kumine
 ščep soli
 ščep popra
 ščep petršilja
 kostna juha ali voda (poljubno)
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Rudarska kisla juha
iz zasavske kuhinje

  Za 4 osebe potrebujemo                                

 1,5 kg svinjskih nogic in repov ali 
svinjske glave

 5 dag masti 
 1 čebula
 6 strokov česna
 3 lovorovi listi
 nekaj zrn popra
 2 žlici brinovih jagod
 2 dl vina
 2 dl kisle smetane
 ščep timijana
      ščep majarona
      ščep peteršilja
 1 žlička jabolčnega kisa
 pol domače klobase
 jušna zelenjava (poljubno)

  Priprava  
Očiščene svinjske nogice, 
presekane na pol, svinjski 
rep in/ali dele svinjske glave 
damo kuhati v mrzlo vodo, 
solimo in pustimo, da nekaj 
časa vre. Dodamo narezano 
jušno zelenjavo (korenje, 
peteršilj, por, zelena, 
koleraba, zelje, cvetača, 
popečena čebula, strt 
česen) in začimbe, razen 
popra. Ko se meso zmehča, 
v juho dodamo vino in kis 
ter poper in na kockice 
narezano domačo klobaso. 
Povsem na koncu dodamo 
še kislo smetano.  
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iz zasavske kuhinjeP rečmuh ali
fižol z jabolki 

  Za 4 osebe potrebujemo      
 1 kg fižola v zrnu
 2 jabolki
 1 žlica masti z ocvirki
 1 žlica moke
 ščep soli
 ščep popra

  Priprava  
Fižol čez noč namočimo in 
ga naslednji dan skuhamo 
v slani vodi, ki smo ji 
dodali na krhlje narezana 
jabolka. Jed zabelimo 
z ocvirki in serviramo v 
lončeni posodi.
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Krumpantoč 
iz zasavske kuhinje

  Za 4 osebe potrebujemo       
 3 veliki krompirji
 10 dag masti ali olja
 1 jajce
 2 žlici ostre moke
 ščep sol
 ščep popra
 ščep peteršilja

  Priprava  
Surov krompir naribamo, 
ožmemo, mu dodamo sol, 
jajce in moko ter sesekljan 
svež peteršilj. Na vroči maščobi 
(približno 160 °C) oblikujemo 
male polpetke in jih z obeh 
strani popečemo do zlato-
rumene pšenične barve. Jed se 
lahko ponudi kot topla predjed 
z rahlo hrenovo omako ali kot 
priloga h glavni jedi. Če se jed 
servira kot samostojna jed, 
zraven ponudimo vrtno solato, 
radič ali regrat.

Krumpantoč (tudi krumpentoč ali krumpatoč) je stara in nezahtevna jed steklarjev. 

Naribamo krompir, dodamo jajca in moko ter začinimo in dobro premešamo, da se 

vse sestavine vežejo skupaj. Pripravljeno maso v ponvi z vrelim oljem zlato zapečemo. 

V Zasavju se je pojavila tudi druga oblika krumpantoča, ki je bila dosti prej v ponudbi, 

zlasti pri revnejših družinah. Namesto bele moke se je jed pripravljala iz črne moke. 

Jedi se je dodala melisa in kakšna druga začimba z vrta.
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Granadirmarš
iz zasavske kuhinje

  Za 4 osebe potrebujemo      
 1 kg krompirja
 1 čebula
 0,25 kg testenin
 ščep peteršilja
 ščep soli 
 ščep popra
 2 žlici olja
 5 dag domačega zašinka (prekajena 

vratovina)

  Priprava  
Na maščobi popražimo 
čebulo, ji dodamo na 
kocke narezan zašinek 
in na lističe narezan 
kuhan krompir. Dodamo 
kuhane testenine – 
polžke – in ponudimo. 
Jed lahko izboljšamo 
s kislo smetano ali z 
naribanim mladim 
sirčkom in peteršiljem ali 
drobnjakom.

Pražena in deloma zabeljena jed iz testenin, kuhanega krompirja, čebule, 

mesnega zašinka in začimb. Granadirmarš je bila najbolj pogosta jed pri vojakih 

in kmetih med prvo svetovno vojno.
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Jetrna klobasa s   
iz zasavske kuhinjeproseno kašo ali rižem

  Za 4 osebe potrebujemo   
 1 kg svinjskega mesa
 1 kg svinjskih jeter
 50 dag slanine
 50 dag prosene kaše ali riža
 30 dag čebule
 polovica stroka česna 
 ščep soli
 ščep popra
 ščep kumine
 svinjska čreva

  Priprava  
Čreva temeljito operemo. 
Slanino, meso, jetra, čebulo in 
česen na drobno zmeljemo v 
mesoreznici. Kašo preberemo 
in operemo, prelijemo s 
kropom in dobro odcedimo. 
Vse sestavine temeljito 
premešamo, poljubno 
začinimo s soljo, poprom 
in kumino in le do polovice 
napolnimo čreva. 

Klobase kuhamo na malem 
ognju približno 30 minut. 
Običajno ponudimo zraven 
hren, domače pečen kruh, 
vložene kumarice, papriko, 
trdo kuhano jajce in 
paradižnik. Jetrna klobasa 
se lahko postreže topla ali 
hladna. 

Prave jetrnice znajo narediti samo v Zasavju. Znamenite klobase so polnjene z 

mešanico svinjskega mesa in jeter, slanine in kaše ali riža. V Zagorju se pripravlja 

jetrna klobasa s kašo, drugje po Zasavju pa z rižem.
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Krvavica s pimentom
iz zasavske kuhinje

  Za približno 20 
klobas potrebujemo      

 1 l sveže svinjske krvi
 1 kg svinjskega mesa 

(glavina, srce, pljuča)
 1 kg slanine
 0,6 kg riža ali ješprenja
 0,5 kg poljubne jušne 

zelenjave
 1 čebula
 pol stroka česna
 ščep pimenta
 ščep soli
 ščep popra
 ščep koriandra
 ščep majarona
 svinjska čreva

  Priprava  
Čreva temeljito operemo. Svinjsko 
meso kuhamo do mehkega v vodi, ki 
ji dodamo jušno zelenjavo. Pljuča se 
kuhajo posebej. Ko je meso kuhano, 
ga ohladimo in zmeljemo. Slanino 
narežemo na male kocke in scvremo, 
da nastane mast. Riž na kratko zavremo, 
vendar ga ne skuhamo. Čebulo 
nasekljamo in prepražimo, da zarumeni. 

V posodo naložimo riž, zmleto meso 
in slanino, mast, čebulo, česen in vse 
začimbe. Maso dobro premešamo. 
Dolijemo precejeno kri in juho ali vodo, 
v kateri se je kuhalo meso in zelenjava. 
Jušne zelenjave ne uporabimo za 
polnjenje klobas. Maso ponovno dobro 
premešamo in z njo napolnimo čreva. 
Krvavice kuhamo (barimo) v vodi dobre 
pol ure, vendar pri tem pazimo, da voda 
ne zavre. Čas barjenja je odvisen od 
velikosti in debeline klobas.

Klobase so kuhane, ko iz njih 
priteče tekočina, če jih prebodemo 
z zobotrebcem ali vilico. Klobase 
izplaknemo in položimo na pladenj, 
da se ohladijo. Lahko jih hranimo na 
hladnem, vendar je priporočljivo, da se 
porabijo čim prej. Zraven se pogosto 
servira kuhana repa ali kislo zelje, ki ga 
zabelimo s preostankom masti. 

Priprava krvavic je bila v Zasavju pri 

mnogih družinah ena izmed najbolj 

varovanih prehranjevalnih skrivnosti. 

Recepti so prehajali iz roda v rod in 

le starejše in izkušene gospodinje so 

poznale recepturo.
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P ehtranova potica 
iz zasavske kuhinje

  Za približno 20-30 
kosov potrebujemo       

 1 kg moke
 5 dag kvasa
 10 dag masla
 3 dl mleka
 1 kisla smetana
 ščep soli 
 limonina lupina
 1 vanilin sladkor
 5 rumenjakov
 10 dag sladkorja
 malo ruma (po potrebi)

  Priprava  
Pripravimo kvasec iz žlice 
moke, žlice sladkorja, kvasa 
in malo mlačnega mleka. 
V skledi zmešamo moko, 
sol, vanilin, sladkor, mlačno 
mleko, raztopljeno maslo 
in kislo smetano. Dodamo 
vzhajan kvasec in vse skupaj 
dobro pregnetemo. Testo 
naj vzhaja eno uro. Za nadev 
sesekljamo pehtran, dodamo 
ostale sestavine in dobro 
premešamo. 

Vzhajano testo razvaljamo 
na prtiču, namažemo 
z nadevom, zavijemo, 
položimo v pomaščen pekač 
in pustimo, da še enkrat 
vzhaja. Potico pečemo eno 
uro na 180-190 stopinjah 
Celzija.

  Nadev      

 šopek pehtrana
 50 dag skute
 1 kisla smetana
 10 dag sladkorja
 2 jajci
 ščep soli
 1 vanilin sladkor
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Funšterc ali 
iz zasavske kuhinje      knapovsko sonce

  Za 4 osebe potrebujemo  
 

 25 dag moke
 2 jajci
 2-3 dcl vode
 olje (po potrebi)
 ščep soli
 ščep sladkorja

  Priprava  
Sestavine zmešamo in 
žvrkljamo, da postane mešanica 
gosto tekoča. V ponev za 
palačinke vlijemo malo olja, 
in ko se to segreje, vlijemo 
mešanico, da dobimo za 1-2 
prsta debelo palačinko. Ko 
se zapeče na eni strani, jo 
obrnemo in zapečemo še na 
drugi strani. 

Jed lahko pripravljamo ne 
glede na letni čas. Uporabimo 
jo kot toplo predjed ali glavno 
jed v kombinaciji z mesnimi 
jedmi in solatami. Primerna je 
tudi za vegetarijanski jedilnik.

Funšterc ali knapovsko sonce je najbolj sloveča zasavska jed. Pri siromašni 

različici so tekoče testo naredili iz črne moke, vode in soli, razkošnejše poznajo 

tudi belo moko, mleko in jajca. Testo je treba potem le še zlato zapeči. Pravi 

funšterc mora biti rahel, srednje debel in rumen kot sonce – od tod tudi njegovo 

ime Knapovsko sonce.
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3 krasne M eni

  21  



  22  

Spomladanski meni 
  Meso iz tunke z domačim ženofom

  Krumpantoč z mlado berivko

  Mlad sirček s suhim sadjem

Poletni meni
  Jetrna klobasa z vloženimi jurčki

  Prečmuh s prekajenim mesom

  Funšterc z ribezovo marmelado

Jesenski meni
  Hladna mesena klobasa s hrenovo peno

  Granadirmarš z domačimi ocvirki

  Zajčji ajmoht z vaseršpoclji

  Pečena svinjska rebra z kislim zeljem in krompirjevimi cmoki

  Pehtranova potica

M eni
3 krasne
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Zimski meni
  Prežganka 

  Krvavica z repo in zabeljenim krompirjem

  Ocvrte miške z jabolčno čežano in cimetom

Vegetarijanski meni
  Zeliščni namaz iz kumske skute

  Krumpantoč s pikantno omako

  Zelenjavni ajntopf 

  Zasavski tris sladic

3 krasne
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Kam na meni
3 krasne 
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Jedi zasavske kuhinje 

imajo na jedilniku v 

mnogih restavracijah 

in gostilnah v Zasavju. 

Zasavske jedi je mogoče 

dobiti v ponudbi kot 

samostojne jedi ali kot 

celoto jedi v menijih 3 

krasne. 

Svetujemo vam naslednje 

gostinske obrate, za katere 

smo prepričani, da bodo 

s kakovostno postrežbo 

in kvalitetno pripravo jedi 

zadovoljili tudi najbolj 

zahtevne goste. Vsi 

navedeni gostinski obrati 

se ponašajo s priznanjem 

za kakovostno pripravo 

zasavskih jedi.
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3 krasne

       Picerija in restavracija Guliver          
   Brdce 62,  1431 Dol pri Hrastniku

   + 386 (0)3 56 49 170
 + 386 (0)51 432 512
 catering + 386 (0)51 666 645

   guliver@kabelnet.net

  ponedeljek–petek od 9.00 do 23.00

 sobota od 12.00 do 23.00

  nedelja in prazniki 12.00 do 22.00

 Število gostinskih sob:  2 
 Število notranjih sedežev: 100 (50 + 50)
 Število sedežev na letnem vrtu:  20

        Restavracija Milena                          

 Trg borcev NOB 10, 1431 Dol pri Hrastniku

   + 386 (0)3 56 48 058

  ponedeljek–sobota od 6.00 do 22.00 
 nedelja in prazniki zaprto

 Število gostinskih sob: 2 
 Število notranjih sedežev: 64 (14 + 50)
          

Ponudba: zasavske jedi, jedi z žara, 
divjačina, testenine, rižote, ribe, 
vegetarijanske jedi, gratinirane 
jedi, več vrst pizz, jedi po 
različnih kulinaričnih tematskih 
dnevih, sladice

Ponudba: zasavske jedi, malice, predjedi, 
juhe, hrana po naročilu, žar, ribe, 
testenine, vegetarijanske jedi, 
hišne specialitete

        Planinski dom v  Gorah               
  Gore 42, 1431 Dol pri Hrastniku  

 + 386 (0)40 648 100
 + 386 (0)3 56 48 100                                             

 branka.jovicic@gmail.com

  torek–petek od 10.00 do 22.00

          sobota, nedelja 08.00 do 22.00                                                 

ponedeljek zaprto

Število gostinskih sob:  3
Število notranjih sedežev: 104 (45 + 25 + 34)
Število sedežev na letnem vrtu: 132 

Nastanitve: 40 postelj

Ponudba:  zasavske jedi, nacionalne in 
mednarodne jedi, slovenske jedi, 
jedi iz krušne peči, pizze, catering 
in ponudba za zaključene družbe

Kam na meni

Ponudba: zasavske jedi, enolončnice, 
narezki,  nedeljska kosila, 
preproste jedi po naročilu, 
jabolčni zavitek

Ponudba:  zasavske jedi, ribje jedi, jedi po 
naročilu, specialitete mednarodne 
kuhinje, kosila, koline, narezki, 
hladne in tople predjedi, Slow 
Food
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3 krasne

        Planinski dom Mrzlica              
  Pongrac 125a, 3302 Griže 

 + 386 (0)3 56 41 535

 www.mrzlica.si

  poleti vsak dan od 07.00 do 21.00

 pozimi vsak da od 08.00 do 21.00

 ponedeljek zaprto

Število gostinskih sob: 2
Število notranjih sedežev: 100 (30 + 70)
Število sedežev na letnem vrtu:  40 

Nastanitve: 66 postelj

        Gostilna Martin                       
  Partizanska cesta 49, 1420 Trbovlje 

 + 386 (0)3 56 32 610
 + 386 (0)41 359 888 
 + 386 (0)41 666 308

 gostilna.martin@siol.net

  www.gostilna-martin.si

  torek–četrtek od 11.00 do 22.00 
 petek od 11.00 do  23.00

 sobota od 12.00 do 23.00

 nedelja in prazniki od 12.00 do17. 00

Število gostinskih sob:  3
Število notranjih sedežev: 105 (20 + 35 + 50)
Število sedežev na letnem vrtu:  30 

    Restavracija Gostilna Pizzerija 
    Zasavski Gurman & Pub Caballero       

 Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku

  + 386 (0)3 56 42 707
 + 386 (0)3 56 42 725

  z-gurman@amis.net 

 www.zasavski-gurman.si

 ponedeljek–četrtek od 10.00 do 23.00

 petek od 10.00 do 23.00

 sobota od 12.00 do 23.00

 nedelja od 12.00 do 21.00

Število gostinskih sob:  2 
Število notranjih sedežev: 350 (150 + 300)
Število sedežev na letnem vrtu:  60 

Ponudba:  zasavske jedi, nacionalne in 
mednarodne jedi, slovenske jedi, 
jedi iz krušne peči, pizze, catering 
in ponudba za zaključene družbe

Ponudba: slovenske jedi, jedi iz zasavske 
kuhinje, enolončnice, klobase 
z zeljem, narastki, jabolčni in 
borovničev zavitek, nedeljska 
kosila, za zaključene družbe tudi 
hrana po naročilu

Ponudba:  zasavske jedi, ribje jedi, jedi po 
naročilu, specialitete mednarodne 
kuhinje, kosila, koline, narezki, 
hladne in tople predjedi, Slow 
Food
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        Gostilna Planina       

 Sv. Planina 46, 1420 Trbovlje

 + 386 (0)3 56 22 217
 + 386 (0)40 281 911

 vsak dan od 08.00 do 22.00

 četrtek zaprto

Število gostinskih sob: 2 
Število notranjih sedežev: 70 (40 + 30)
Število sedežev na letnem vrtu: 30 

Nastanitve: 34 postelj

        Planinski dom na Kumu                               

  Ključevica 19, 1423 Dobovec 

 + 386 (0)3 56 26 219 
 + 386 (0)40 797 786

  gobecnani@gmail.com 

 torek-petek od 09.00 do 19.00

 sobota,  nedelja in prazniki od 8.00 do 21.00

 ponedeljek zaprto

Število gostinskih sob:  1 
Število notranjih sedežev: 65
Število sedežev na letnem vrtu:  60 

Nastanitve: 40 postelj

        Gostilna Vrtačnik                 

 Čolnišče 1, 1410  Zagorje ob Savi

 + 386 (0)3 56 69 590

 četrtek- nedelja od  08.00 do 23.00 

 petek–sobota od 08.00 do 24.00

Število gostinskih sob:  2
Število notranjih sedežev: 55 (40 + 15)
Število sedežev na letnem vrtu: 50 

Ponudba: zasavske jedi, domače slovenske 
jedi, enolončnice, nedeljska 
kosila, v zimskem času koline, 
mešani narezki

Ponudba: zasavske jedi, enolončnice, jota, 
ričet, golaž, pečenice in zelje, 
nedeljska kosila, sladice, jabolčni 
zavitek, ponudba za zaključene 
družbe

Ponudba: zasavske jedi, enolončnice, 
domače slovenske jedi, jedi 
iz divjačine, ribje jedi, morski 
sadeži, vegetarijanske jedi, jedi 
na žaru, koline

Ponudba: zasavske in slovenske jedi, 
domače koline, postrvi iz 
domačega ribnika, žabji kraki, 
lignji, divjačina, domače koline, 
biftki, steaki, zrezki, jedi z žara, 
vegetarijanske jedi, sladice, pite

3 krasneKam na meni
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       Gostilna s prenočiši
        Pri Vidrgarju                          

  Vidrga 4,  1252 Vače

 + 386 (0)3 56 75 150,  + 386 (0)3 56 75 272

  vidrgar@siol.net , info@vidrgar.net

 www.gostisceprividrgarju-sp.si 
 www.vidergar.si

 vsak dan (od 9.00 do 22.00)

Število gostinskih sob: 4 
Število notranjih sedežev: 228 
       (110 + 50 + 50 + 18)
Število sedežev na letnem vrtu: 40 

Nastanitve: 69 postelj

       Gostinstvo Čop                           

 Podkum 11,  1414 Podkum

 + 386 (0)3 56 76 530
 + 386 (0)41 407 966

  marija.cop.sp@siol.net 

 www.cop-podkum.si

 poleti od 7.00 do 23.00

          pozimi od 7.00 do 21.00

              Število gostinskih sob: 2 
Število notranjih sedežev:  70 (20 + 50)
Število sedežev na letnem vrtu: 70 

        Turistična kmetija Ocepek           

 Vrh pri Mlinšah 1, 1414 Izlake

 + 386 (0)3 56 75 163

 ob koncu tedna po naročilu

Število gostinskih sob: 1
Število notranjih sedežev: 50 
Število sedežev na letnem vrtu: 30 

Ponudba: zasavske in slovenske jedi, 
domače koline, postrvi iz 
domačega ribnika, žabji kraki, 
lignji, divjačina, domače koline, 
biftki, steaki, zrezki, jedi z žara, 
vegetarijanske jedi, sladice, pite

Ponudba: zasavske in slovenske jedi, 
jedi po naročilu, enolončnice, 
vegetarijanska hrana, catering

Ponudba: zasavske jedi, nedeljska kosila, 
koline, hrana po naročilu

3 krasne



  30  

       Planinski dom na Čemšeniški planini     

 Razbor pri Čemšeniku 12, 1431 Čemšenik

 + 386 (0)31 530 140
 + 386 (0)3 56 77 125

  urskaucakar1@gmail.com 

 ob vikendih od 08.00 do 17.00

Število gostinskih sob:  1 
Število notranjih sedežev: 60 
Število sedežev na letnem vrtu: 80 

Nastanitve: 32 postelj

        Planinski dom na Zasavski sveti gori    

 Rovišče 9, 1282 Sava

 + 386 (0)3 56 78 162
 + 386 (0)40 185 103

 torek–nedelja od 8.00 do 21.00

 ponedeljek zaprto

Število gostinskih sob:  2 
Število notranjih sedežev: 80 
Število sedežev na letnem vrtu: 100 

Nastanitve: 20 postelj

        Restavracija in picerija Naš hram    

 Naselje na šahtu 38, 1412 Kisovec

 + 386 (0)3 56 72 310

 www.picerija.net/nashram.htm

 vsak dan od 8.00 do 22.00

 petek, sobota od 8.00 do 23.00

 nedelja od 12.00 do 22.00

Število gostinskih sob:: 2 
tevilo notranjih sedežev: 65 (45 + 20)
Število sedežev na letnem vrtu:  50 

Ponudba: zasavske jedi, koline, krvavice, 
pečenice, hrana po naročilu, 
domače sladice

Ponudba: zasavske jedi, domače 
enolončnice, koline, jedi po 
naročilu, jabolčni zavitek, 
nadeljsko kosilo

Ponudba: zasavske jedi, malice, nedeljska 
kosila, hrana po naročilu, pice iz 
krušne peči, ribje jedi, domače 
sladice

3 krasneKam na meni
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        Planinski dom na Zasavski sveti gori    

 Rovišče 9, 1282 Sava

 + 386 (0)3 56 78 162
 + 386 (0)40 185 103

 torek–nedelja od 8.00 do 21.00

 ponedeljek zaprto

Število gostinskih sob:  2 
Število notranjih sedežev: 80 
Število sedežev na letnem vrtu: 100 

Nastanitve: 20 postelj
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3 krasne

 

In še to: vsaka hrana bolj tekne,  če jo s kom delimo!
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