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HRASTNIK
je  mesto ,  k i  ga  poleg steklarske  in  kemične močno zaznamuje
tudi  rudarska industr i ja .  Lež i  v  Zasav ju ,  uro  vožnje  i z  L jubl jane
in  malo  več  kot  uro  i z  Mar ibora .  Samo mesto  je  majhno,  pa
vendar  ponuja  vel iko .  

Obdano je  s  štev i ln imi  hr ib i ,  k i  so  idealno izhodišče  za
plan inar jen je ,  pohodništvo ,  kolesar jen je  in  raz iskovanje .  V
Hrastn iku  se  lahko poleg športn ih ,  adrenal insk ih  akt ivnost i
udelež i te  tud i  razn ih  dogodkov ,  kot  so  Rdeč i  rev i r j i ,  fest ival
Funšterc ,  Fest ival  delavskega f i lma –  Kamerat  in  mnogo drugih
fest ivalov ,  k i  se  s  ponosom navezuje jo  in  ponaša jo  z  bogato
kulturno dedišč ino  rudarstva .   

Kdorkol i  je  imel  st ik  s  knapovšč ino ,  se  je  srečal  s  pozdravom
»Srečno« .  Srečno je  rudarsk i  pozdrav ,  s  kater im so  se  knapi
pozdravl ja l i  ob  odhodu v  jamo in  ob pr ihodu iz  n je .  Je  pozdrav ,
k i  je  še  dandanes  prenesen v  vsakodnevno ž iv l jen je  Zasavcev  in
s  tem rudarsk i  duh osta ja  še  vedno s  ponosom pr isoten .



ZGODOVINSKA,ZGODOVINSKA,ZGODOVINSKA,
NARAVNA IN KULTURNANARAVNA IN KULTURNANARAVNA IN KULTURNA

DEDIŠČINADEDIŠČINADEDIŠČINA



Za Savo pri Petrolu ob cesti Hrastnik-Trbovlje se nahaja arheološko najdišče iz
časa rimskega imperija (1. – 4. stoletje n.š.). Takrat je to območje spadalo pod
provinco Norik, Sava pa je bila zelo pomembna trgovska plovna pot. 

Na tem območju so našli ostanke svetišča ter štirih stavbnih objektov skupaj z
veliko lončevine, keramike, denarja in nakita. Svetišče je bilo posvečeno
Adsaluti in Savusu ter namenjeno molitvam za srečen prehod čez nevarne
brzice reke Save. Znamenitost si lahko ogledate brezplačno na poti proti
Hrastniku ali ob postanku za kavo na bencinski črpalki. 

Rižnarjeva hiša je ena izmed primerov
premožnih kmečkih domačij in obrežne
gostilne. Stavba je pritlična,
podkletena, kamnita, tloris je v
alpskem stilu. Zgrajena je bila leta
1790.

Tu so nekoč imeli gostilno, ki je nudila
prenočišče različnim brodarjem.
Objekt je vpisan v register kulturne
dediščine kot kulturni spomenik
lokalnega pomena. Nahaja se v
neposredni bližini brodarskega doma
ob reki Savi oz. v bližini poslovne
enote Steklarne. Hiša je še vedno
naseljena, zato je možen le zunanji
ogled stavbe. 

NAJDIŠČE RIMSKEGA IMPERIJA

RIŽNARJEVA HIŠA



Šavna Peč je majhna vas, ki je vpisana v register
kulturne dediščine kot naselbinska dediščina iz 17.
stoletja. Leži v hriboviti pokrajini med Hrastnikom in
Zidanim Mostom, na planoti nad savsko sotesko. 

V tej vasi se je rodil Anton Sovre, ki je bil prevajalec,
filolog in humanist. Rojstne hiše ni več, v vasi pa se
nahaja spomenik postavljen v obliki amfiteatra, saj je
Sovre znan predvsem po prevodih starogrških del.
Njegovo ime in sloves se širita v obliki Sovretove
nagrade za prevajalska dela, Knjižnica Antona
Sovreta Hrastnik, Sovretov večer in Sovretov pohod.

 

Na urejeni ploščadi pri križišču se danes nahaja
spomenik borcem in žrtvam NOB, v neposredni bližini
pa stoji kip Lidije Šentjurc.

ŠAVNA PEČ

SPOMENIK NOB IN KIP
LIDIJE ŠENTJURC

V spodnjem delu Hrastnika, v Šavni Peči,
se nahaja kašča. V njej si lahko ogledate
muzejsko zbirko etnološke dediščine in
nekaj del Antona Sovreta. Odprta je od
leta 2012. Zgradba, kot tudi celotna vas,
sta vpisani v register kulturne dediščine.



Nekdanja nemška šola, kjer je potekal
pouk v začetku 20. stoletja, se je
preoblikovala v hrastniški muzej.
Nahaja se ob glavni cesti v bližini
križišča, kjer vodi cesta v center
Hrastnika oziroma na Dol pri
Hrastniku. Muzej se je večkrat
obnavljal in nadgrajeval. V njem se
danes nahajajo različne zbirke kot je
arheološko najdišče iz časa rimskega
imperija, razvoj kemične tovarne,
steklarne in rudnika, zbirka NOB,
zbirka starih igrač, zbirka predmetov
hrastniške gospode, kulturnega
življenja, obrti in kmetijstva.

Posebej je potrebno izpostaviti
hrastniške marionete, ki pričarajo prav
posebno vzdušje tako pri otrocih, kot
pri odraslih. Zanimivost je tudi učilnica
znotraj muzeja, kjer otroci občutijo
razliko med šolstvom nekoč in danes
ter kjer starejši obujajo spomine na
čase, ko so sami sedeli za šolskimi
klopi.

Ogled muzeja je možen od ponedeljka
do petka od 8. do 14. ure, izven
delovnega časa pa po predhodni najavi. 

MUZEJ HRASTNIK



V Hrastniku so zabeležena varstvena območja ohranjanja
narave, ki obsegajo 23 naravnih vrednot, 3 ekološko
pomembna področja in 4 posebna varstvena območja -
območja Natura 2000.

Hrastnik je z vseh strani obdan z
razgibanimi pobočji, ki so del
Posavskega hribovja. Med
pohodniki so najbolj priljubljeni
trije vrhovi - Kal, Gore in
Kopitnik, s katerih je lep razgled
na zasavsko dolino in na druga
slovenska hribovja. Obenem ima
vsak vrh tudi svojo planinsko
kočo in mnogo možnosti za
aktivno preživljanje prostega
časa v naravi.



V parku pod domom starejših je
postavljen učni čebelnjak, katerega
krasijo ročno poslikane panjske končine
s hrastniškimi motivi.



SAKRALNA INSAKRALNA INSAKRALNA IN
INDUSTRIJSKA DEDIŠČINAINDUSTRIJSKA DEDIŠČINAINDUSTRIJSKA DEDIŠČINA



CERKEV SV. NIKOLAJA
HRASTNIK

V spodnjem delu Hrastnika stoji manjša
cerkev, ki naj bi izvirala iz 16. stoletja. V
virih je ponekod omenjena kot cerkev
svetega Miklavža, drugod kot svetega
Nikolaja. Sicer je poznogotska, kasneje pa
so jo močno predelali. Sv. Nikolaj je bil
zavetnik brodarjev in čolnarjev. Zgradba
je oblikovana v enoladijsko cerkev, ki ima
tristrano sklenjeni prezbiterij, na severni
strani pa zvonik in kapelo. Leta 2006 je
bila razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena

CERKEV SV. JAKOBA 
DOL PRI HRASTNIKU

COsrednja cerkev na Dolu pri Hrastniku
je bila zgrajena leta 1908. Cerkev je bila
večkrat obnovljena, porušena in
ponovno postavljena. Posvečena je
apostolu sv. Jakobu starejšemu. Cerkev
nosi elemente romanike, gotike,
renesanse in baroka. 



CERKEV SV. KRISTUSA 
KRALJA HRASTNIK

Cerkev se nahaja v centru
Hrastnika in je nekoliko
drugačna od drugih, saj je bila
zgrajena leta 1936, v času, ko se
je postopoma pričela razvijati
industrija. Zgrajena je bila s
prostovoljnimi prispevki in
delom tedanjega prebivalstva. V
času njene gradnje so maševali
v Logarjevi dvorani, ki se je sicer
uporabljala za razne predstave
in prireditve. Zasnoval jo je
arhitekt Lado Kham, zgradil pa
tesarski in zidarski mojster
Božič. 

CERKEV SV. ŠTEFANA
TURJE

Po zapiskih župnika Kvedra naj bi
bila postavljena že konec 17.
stoletja. Vizitacijsko poročilo iz
leta 1545 pa jo že omenja kot
podružnico laške župnije. Skozi
stoletja se je spreminjala, v
začetku 18. stoletja pa dobila
današnji videz. Ob njej stoji
mežnarija. Vsi oltarji so baročni,
leseni in pobarvani v imitaciji
kamna. Leta 2006 je bila
razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena. 



STEKLARNA HRASTNIK

VILA DE SEPPI

Steklarna Hrastnik je s svojo ugledno 160-letno
tradicijo eden izmed večjih globalnih poslovnih
partnerjev pri razvoju in proizvodnji vrhunske
steklene embalaže. 

www.hrastnik1860.com

Villa de Seppi, ki je bila zgrajena leta 1894 je
edina graščina iz časa industrializacije, ki še
vedno stoji. Imenovana je po Emmi de Seppi,
ki je naročila gradnjo te vile in jo je
uporabljala kot poletno rezidenco. Graščina,
ki je zgrajena po zgledu vile Miramar v Trstu
je zgradil Leonard Fantennutti, gradnjo pa je
nadzoroval arhitekt Anton Melan. 

Izdelki Steklarne Hrastnik na
voljo tudi v TIC-u Hrastnik.



SONČNA ELEKTRARNA
PRAPRETNO

KEMIČNA TOVARNA
TKI Hrastnik proizvaja široko paleto izdelkov
baznih industrijskih kemikalij ter specialnih
in laboratorijskih kemikalij.

www.tki.si

Čistila "NanoTreat" na voljo
tudi v TIC-u Hrastnik.

Z izgradnjo sončne elektrarne Prapretno
se je nekdanji premogovniški kraj Hrastnik
spremenil v energetsko ohranjeno lokacijo.



RUDARSTVO INRUDARSTVO INRUDARSTVO IN
RUDARSKI PROSTORIRUDARSKI PROSTORIRUDARSKI PROSTORI



SPOMENIK RUDARJEV
V centru Hrastnika se nahaja spomenik rudarjev z manjšo fontano. Ponazarja
spomin rudarskim rodovom. Figuralna skupina dveh rudarjev je delo kiparja
Stojana Batiča, akademskega kiparja, ki je svoje sledi pustil v vseh treh zasavskih
krajih. Kip je bil postavljen ob postavitvi trga leta 1986.

Tudi praznik naše občine je povezan
z rudarstvom. 3. julija 1934 se je po
koncu delovnega dne začela
gladovna stavka rudarjev, ki so
izrazili svoje nezadovoljstvo s
slabimi življenjskimi razmerami.
Največji problem so bile nizke plače
in število delovnih dni na teden. 

Stavka je trajala do 5. julija. V tem
času je nekaj stavkajočih moralo
poiskati zdravniško pomoč, saj so bili
izčrpani. Stavko so prekinili, ko so
jim obljubili povišanje plače za 1
dinar in povečanje števila delovnih
dni za 2 dni na mesec.

Rudarstvo je bila ena izmed gonilnih sil našega kraja in kot industrija razvita
prva. Hrastniški premogovnik je najmlajši med zasavskimi. Njegovi začetki segajo
v začetek 19. stoletja, ko so se pojavili prvi rudarji s pravico za kopanje premoga. 



MAŠINHAUS IN
KOMPRESORSKA POSTAJA

Do leta 1958 je izvažalni stroj deloval na
parni pogon, nato pa se je nadomestil z
novim, 240 kW z dvema, dvoetažnima
kletkama za prevoz ljudi in jamskih
vozičkov. Hitrost prevoza je bila za material
6 m/s, prevoz moštva pa se je vršil s
hitrostjo 4 m/s. Čeprav zahteven za
rokovanje, je bil izjemno zanesljiv in se je
zelo redko kvaril. 

Ko so sredi 1. svetovne vojne začeli uvajati
nove odkopne metode in uporabljati
različna orodja na pnevmatski pogon so se
povečevale potrebe po komprimiranem
zraku. Tako so leta 1916 postavili nov
kompresor in ga čez 2 leti dopolnili še z
enim. Z različnimi dopolnitvami in
posodobitvami je objekt ohranil današnjo
obliko in je bil v uporabi vse do zaprtja
rudnika.

Izdelki KUOLMI (magneti, uhani,
obeski za ključe, zapestnice, itd.)
pridelani iz pravega
premoga na voljo tudi v TIC-u
Hrastnik.



MLAKARJEVO
STANOVANJE

je edina hiša, ki je še ostala od 27-ih hiš
zgrajenih leta 1901 v rudarski koloniji.

Življenje v koloniji, skupaj z izredno težkim
delom v jami je bilo vse prej kot lahko.
Slaba ali nič izolirana stanovanja so bila
vlažna in premajhna za številno družino.

Včasih so se na 40 m2 stiskale tri
generacije. Kopalnic ni bilo, kopali so se v
lesenih škafih, stranišča so bila zunanja, na
štrbunk, na koncu hiše. Eno stranišče so si
delile najmanj dve družini. Higiena je bila
porazna. Botrovala je velikemu številu
obolenj. Razsajale so epidemije otroških
bolezni, tuberkuloze in med prvo svetovno
vojno tudi tifusa, ki so ga prinesli vojni
ujetniki, nastanjeni v Hrastniku.

Po 2. svetovni vojni, so se razmere počasi
začele izboljševati. V stanovanja so napeljali
vodo. Standard je rastel in ob hišah so se
začeli pojavljati prvi Fički, Škode in Stoenke.
Žal je od vseh kolonijskih hiš ostala le ena,
kot pomnik težkih, pa vseeno posebnih
časov.

Trenutno je Mlakarjevo stanovanje v
prenovi.



RUDNIŠKI ROV 
BARBARA VPADNIK

Vhod v jamo je imenovan po svetnici in
zavetnici rudarjev sveti Barbari. 

Bodite med prvimi, ki si lahko ogledate
notranjost rova Barbara Vpadnik. Možnost
vodenega ogleda je na voljo po predhodnem
dogovoru s TIC Hrastnik.

 



ŠPORTNEŠPORTNEŠPORTNE
AKTIVNOSTIAKTIVNOSTIAKTIVNOSTI



CENTER VODNIH
ŠPORTOV

V 70ih letih se je pod hrastniškim
mostom razvilo društvo, ki je danes
znano kot brodarsko društvo
steklarne Hrastnik, kjer lahko
preizkusite rafting, kajak in kanu.
Člani so skozi desetletja dosegli
številne uspehe, uspešne športnike
pa urijo še danes. Med drugim sta v
njihovih vrstah olimpijski podprvak
Peter Kauzer ml. in državna
prvakinja Daša Grešak.

V športnem parku se nahaja
notrajni bazen s savno, športna
dvorana, stadion z atletsko stezo,
zunanji fitnes ter nogometno,
rokometno in košarkaško igrišče.

Plezališče Pod Škalo se nahaja v
bližini križišča, kjer cesta vodi v
center Hrastnika ali proti Dolu pri
Hrastniku. Primerno je za izkušene
plezalce in za začetnike - za
treninge, razgibavanje, kot učni
prostor za gorske vodnike, alpiniste,
reševalce, gasilce

PLEZALIŠČE POD
ŠKALO



MIŠIN DOL
Mišin dol nudi obilo zabave za
otroke. Tukaj se lahko naučijo jahati
in skrbeti za konje, spoznavajo
življenje na kmetiji, spijo na seniku,
pečejo kruh ter praznujejo rojstne
dneve. Odločijo se lahko tudi za
večdnevni tabor.

misindol7@gmail.com
040 389243

RAJSKA DOLINA
Če se napotite proti Kalu se malce
pred vrhom skriva Rajska dolina, ki
se v zimskih časih spremeni v
smučišče. Ureja ga smučarsko
društvo Hrastnik, ki obenem
organizira tudi razna tekmovanja za
odrasle in otroke.



POHODNIŠTVO - POT
SREČNO

Hrastnik ima številno markiranih poti, različnih zahtevnosti, ki vodijo na
zasavske vrhove. Najbolj obiskane pohodniške poti vodijo do planinskih
postojank na Čemšeniški planini, v Gorah, na Kalu, Kopitniku, Kumu,
Mrzlici, Sveti planini in Zasavski Sveti gori.

Pot Srečno je nova pohodniška pot, ki povezuje 4 občine. Pot poteka vse
od Laškega preko Hrastnika, Trbovelj in Zagorja po nekdanjih rudarskih
površinah in mimo nekdanjih rudarskih objektov.



NAMESTITVENA INNAMESTITVENA INNAMESTITVENA IN
KULINARIČNA PONUDBAKULINARIČNA PONUDBAKULINARIČNA PONUDBA



PLANINSKI DOM NA
KALU

Kal (985 n.m) je zelo priljubljena izletniška
točka, saj ponuja vse za aktivno preživljanje
prostega časa v naravi. Z vrha pa ponuja lep
razgled na zasavske doline in okoliške hribe,
hkrati je tudi dobro izhodišče  za nadaljne
pohode.

planinskidomnakalu@gmail.com
Tel: 068 620 488

Leta 2022 je bil dom prenovljen. Pomembno
novost predstavlja ureditev dveh postajališč
za avtodome ter namestitev stojala in
polnilnice za električna kolesa.

 

Možnost najema prenovljene moderne
sejne sobe za razne konference, druženja

ali team building.

mailto:planinskidomnakalu@gmail.com


PLANINSKA KOČA
GORE

Gore (786 n.m.) se raztezajo med dolinama
potoka Bobna na zahodu in reke Savinje na
vzhodu, južna pobočja se strmo dvigajo na
reko Savo. Za vzpon lahko pohodniki izbirajo
med več markiranimi potmi.

 
Planinska koča Gore vam nudi okusna kosila

in sladice ter sobe za prenočitev.
Na voljo so tudi za razne skupine in društva.

Tel: 030 332 165

 



KOČA
NA KOPITNIKU

Kopitnik (910 n.m.) je priljubljena točka
pohodnikov, športnikov in ljubiteljev narave.
Nahaja se med Rimskimi Toplicami in Zidanim
Mostom, nad desnim bregom reke Savinje.
Vrh so poimenovali po njegovi značilni obliki,
ki spominja na kopito.

Za kočo skrbi planinsko društvo Rimske
Toplice. Odprta je od srede do nedelje in ima
v ponudbi razna kosila in malice.

kocanakopitniku@gmail.com
Tel: 040 322 373

 

mailto:kocanakopitniku@gmail.com


GOZDARJEVA KOČA
Koča, ki je obdana z gozdom vam ponuja udobno
namestitev, zunanjo masažno kad, turško in
finsko savno ter prostore za počitek.

Možnost je namestitve do 10 oseb. Na voljo imate
tudi "Fešta room" s posebej opremljeno kuhinjo.
Zunaj je vrtno kurišče in okrogel žar na oglje.
Koča je obdana s prostornim travnikom in
nedotaknjeno naravo.

gozdarjevakoca@gmail.com
Tel: 03 428 66 05

 
 

mailto:gozdarjevakoca@gmail.com
tel:034286605


RESTAVRACIJA IN PIZZERIJA
GULIVER

Ob regionalni cesti Dol – Rimske Toplice, ob
izvozu iz gozda, na desni strani stoji restavracija
in pizzerija Guliver, ki nudi veliko dobrot. Lahko
se ustavite na kavi ali pivu, organizirate zabave za
družino ali prijatelje ali želite na romantično
večerjo v dvoje. 

Vsako leto posvetijo obdobja eni vrsti kulinarike
ali jedi. Tako organizirajo dneve balkanske
kuhinje, Mehiko v Guliverju, dneve pizz, dneve
hamburgerjev, dneve lignjev, dneve dalmatinske
kuhinje, dneve belušev, ipd. Na voljo sta dva
prostora. V restavraciji razpolagajo s 1000 sedeži,
na letnem vrtu pa z dodatnimi 20. 

Tel: 03 564 91 70
info@pizzerijaguliver

 
 



PIZZERIJA IN RESTAVRACIJA
RONDO HRASTNIK

Restavracija Rondo se nahaja v spodnjih
prostorih zgradbe, v kateri je trgovina Spar.
Nudijo malice, pizze, hamburgerje, kremšnite,
posebej pa imajo urejen prostor za zaključene
družbe do okvirno 50 oseb. 

Tel: 031 736 618
rondohrastnik@gmail.com

 
Cesta 1. maja 79, 1430 Hrastnik

 
 

OKREPČEVALNICA GVERK
Okrepčevalnica se nahaja v centru Hrastnik.
Nudijo le dostavo na dom ali osebni prevzem. Na
voljo imajo pizze, hamburgerje, solate, menije,
ipd. Notranjost prostorov je dekorirana v tematiki
rudnika, namreč tudi ime "Gverk" pomeni rudnik.
Vse jedi so imenovane po starih rudniških in
hrasnških besedah kot so npr. šusmajster,
oberštajger, hunt, kamerat, ojstro, ipd.

Tel: 031 674 746
bomato.si@gmail.com

 
Log 1, Hrastnik

 
 

mailto:gozdarjevakoca@gmail.com
mailto:gozdarjevakoca@gmail.com
mailto:gozdarjevakoca@gmail.com
mailto:gozdarjevakoca@gmail.com


RESTAVRACIJA MILENA

Restavracija Milena se nahaja na Dolu pri
Hrastniku ob cerkvi. Pri njih lahko ob
predhodnem naročilu poskusite zasavske jedi kot
so krumpantoč, prežganko, funšterc, jetrno
klobaso, granadirmarš, ipd. Pripravijo tudi razne
vrste pizz, malice in kosila, jedi po naročilu, jedi z
žara, na voljo pa je tudi bogata ponudba vin.
Prostore nudijo za praznovanje rojstnih dni ter
obletnic. V restavraciji je prostora za 45 oseb, v
posebni sobi pa še za dodatnih 12. 

 
Tel: 03 56 48 058 

pavcnikdoo@gmail.com
 

Trg borcev NOB 10, Dol pri Hrastniku

 
 PIZZERIJA IN GOSTILNA

ZASAVSKI GURMAN

Gostilna in pizzerija se nahaja ob športni dvorani
Dolanka na Dolu pri Hrastniku. Poleg glavnih
prostorov in terase je na voljo tudi velika
večnamenska dvorana, ki sprejme do 300 oseb. V
njej gostijo poroke, poslovna srečanja, seminarje,
konference, ipd. Vsak dan nudijo jedi po naročilu,
pizze iz krušne peči, malice ter kosila. Tipične
zasavske jedi, različne svečane menuje ali pa
catering pripravijo po predhodnem naročilu.

 
 Tel: 03 56 42 707

zas.gurman@gmail.com

Planinska cesta 11, Dol pri Hrastniku
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LOKALNILOKALNILOKALNI
PONUDNIKIPONUDNIKIPONUDNIKI



KOVAŠTVO GAJ ČUK
Izdelujejo ročno kovane ograje in
kovane elemente za vsak okus.
Njihovi produkti so kvalitetno
izdelani, prestižni, uporabni,
vzdržljivi in dobro zasnovani.

gaj.cuk@gmail.com

Ročno izdelani obeski v stilu
Hrastovega lista na voljo v
TIC-u Hrastnik.



ALFA MIKRA D.O.O.
Alfa-Mikra, d.o.o., opravljajo različne
poslovne dejavnosti; ukvarjajo se z
medičarstvom ter nudijo kakovostne
storitve v računovodstvu. Poudarek
dajejo predvsem na kakovost,
zanesljivost ter tradicijo. Medičarski
oddelek se ukvarja s proizvodnjo ter
maloprodajo medičarskih izdelkov, kot
so: medene sladice, medeni likerji,
tradicionalni medenjaki, medeno vino,
mila iz čebeljega voska, sveče iz
čebeljega voska, vosek, cvetni prah ter
medeno žganje. 

ČEBELAR ANTON ŠTAUT
Čebelar Anton Štaut ima registrirano
dopolnilno dejavnost in je član
čebelarskega društva. Njegova ponudba
je zelo široka, saj poleg medu ponuja
tudi vrsto drugih izdelkov, kot so:
čokolada z medom, rdeča pesa z medom,
propolis ter različne vrste čajev. V svojo
ponudbo je uvedel tudi api terapijo.
Njegovi izdelki so na voljo na tržnicah v
Hrastniku, Zagorju in Ljubljani, lahko pa
jih dobite tudi pri njemu doma.

Medeni liker
in sadjevec
na voljo tudi
v TIC-u
Hrastnik.



VRTNARSTVO NAPRET
Na Marnem ima Vrtnarstvo Napret nasade
zelenjave, rož in različnih dišavnic. Zanimivi so
predvsem nasadi sivke, ki je prilagojena našemu
podnebju. 

SADJARSKA KMETIJA
ROŽELJ

Rožejevi vam ponujajo kruh in pecivo
iz krušne peči, jabolčni sok, jabolčno
vino, suho sadje, jabolčni čips in
češnje. Ogledate si lahko nasade
jablan in češenj, ukvarjajo pa se še z
lesno dejavnostjo.

Sivka z Marnega na voljo
tudi v TIC-u Hrastnik.

Suhi jabolčni krhlji na voljo
tudi v TIC-u Hrastnik.



DOGODKIDOGODKIDOGODKI



FESTIVAL RDEČIH REVIRJEV
je vsakoletni dogodek uprizoritvenih
umetnosti v Zasavju. Na dogodku
množično sodelujejo razne lokalne
skupnosti ter slovenski in tuji umetniki.

Namen festivala je sodelovanje in
povezovanje ljudi ter jim ponuditi neko
novo doživetje v obliki umetniških
ustvarjanj in druženj z umetniki.



KAMERAT FESTIVAL
je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in
eden redkih tovrstnih na svetu. Prijatelje kulture, filma in
dostojnega dela je navdihnila stavka delavcev vseh
panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili
boljše pogoje dela. Festival se dogaja ob njeni obletnici,
saj takrat lokalna skupnost praznuje solidarnost,
tovarištvo in pomen organiziranja za skupne cilje.

Namen festivala je skozi film kot orodje družbene kritike
raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino
in prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta
dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-
ekonomsko-tehnoloških kontekstih.

Tematiko nadgrajuje s spremljevalnim programom,
okroglimi mizami, pogovori z domačimi in tujimi
ustvarjalci, z delavnicami in izobraževanji. Povezuje se s
sindikati, gibanji, aktivisti, umetniki in delavci v kulturi.
Zasleduje dolgoročni cilj prepoznavnosti na nacionalni
ravni in širše ter cilj, da v Hrastnik privabi čim večje
število obiskovalcev, ki se bodo z veseljem vračali.



JAMATLON
je rekreativni dogodek, kjer ekipe
tekmujejo  in premagujejo različne
ovire v teku skozi jamo. 

Jamatlon poteka globoko pod
zemeljskim površjem, v rudniku,
kjer so še pred nekaj leti kopali na
tone premoga vsako leto. Ovire so
povezane s knapi, ki jih vsako leto
znova z veseljem postavijo na pot
jamatloncem. Z jamatlonom jama
ostaja živa.



HI FESTIVAL
je dvodnevni glasbeni festival, ki se odvija v mesecu
Avgustu in privablja mlade iz celotne Slovenije. Na
festivalu vsako leto nastopajo tako lokalni kot tudi
tuji glasbeniki, izvajalci in DJ-ji. Med njimi so Tujamo,
Matroda, Tabu, Big Foot Mama, Gordo, Alo!Stari,
J.NX, Stanny Abram, Warning in še mnogo drugih.

V času dogodka je pripravljen tudi Hi Kamp, kjer je
možnost prenočitve in dodatne zabave kot je
odbojka na mivki, cocktail bar, bazen itd.



HRASTNIK TRAIL
je rekreativni spomladanski dogodek za tekače,
rekreativce in ljubitelje narave. Tek se odvija v
mesecu Aprilu na sončni planini Kal.

Na voljo so dve trasi: Turističnih 6 in Razglednih
12. Obe sta težavno primerni tako za izkušene
gorske tekače, kot za občasne rekreativce.
Obstaja tudi družinska kategorija, ki predstavlja
super izlet v naravi za celotno družino.



FUNŠTERC FESTIVAL
je festival stekla in zasavske kulinarike z začetkom leta 2011. Želja po
ohranitvi tradicionalne zasavske kulinarike, promocija le-te med mladimi ter
izziv, pripraviti turistično prireditev v Hrastniku so glavne primesi projekta, ki
ga želijo predstaviti.

Projekt je zasnovan kot druženje ter sproščeno tekmovanje med ekipami.
Tekmuje se v inovativni pripravi funšterca, tradicionalne zasavske jedi.
Zmagovalne ekipe določi strokovna komisija, prav tako pa svoje zmagovalce
izberejo tudi obiskovalci, ki jih na ta način neposredno vključijo v samo
dogajanje.



T I C  H r a s t n i k
N a s e l j e  A l e š a  K a p l e  9 a

1 4 3 0  H r a s t n i k
 

O D P I R A L N I  Č A S :
p o n .  Z a p r t o

t o r .  s r e .  p e t .  o d  8 : 0 0  d o  1 6 : 0 0
č e t .  o d  1 0 : 0 0  d o  1 8 : 0 0
s o b .  o d  8 : 0 0  d o  1 2 : 0 0

 
0 3 0  4 7 9  2 4 0

t i c @ v i s i t h r a s t n i k . s i
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