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Na sredini mize
Različnosti okusov v
Osrednji Sloveniji
Kadar imamo goste, postavimo na sredino mizo
najboljše ali vsaj tisto, kar je za neko hišo, kraj
ali pokrajino najznačilnejše. Vsa Slovenija je ena
sama velika miza z raznolikimi jedmi. Razdeljena
je na 24 gastronomskih regij, ki jih predstavlja
blizu 200 značilnih jedi. Tudi v njenem osrednjem
delu s 26 občinami in glavnim mestom Ljubljano
boste kadar koli doživeli nekaj te raznolikosti. Tu
so zbrane največje mojstrovine kuharskih mojstrov
v gostilnah in restavracijah, različni prehranski
izdelki in živila, hišne posebnosti turističnih kmetij.
Gozdovi ponujajo gobe in gozdne sadeže, v
sadovnjakih raste zdravo sadje, iz katerega kmetje
stiskajo sok, iz kravjega ali kozjega mleka izdelujejo
okusne sire. V številnih krajih čebelarji skupaj s
čebelami pridelujejo med, ob njem pa ponujajo še
druge čebelje izdelke in medene pijače. V Osrednji
Sloveniji sicer ni vinogradov, vendar je poskrbljeno
tudi za vino, saj je ponudba vin iz vseh treh
slovenskih vinorodnih dežel kljub temu popolna. Na
Ljubljanskem gradu raste celo potomka najstarejše
trte na svetu z mariborskega Lenta in je ena od
zanimivosti glavnega mesta. Poleg ponudbe vina si
lahko potešite žejo še z odličnimi izvirskimi vodami,
z več vrstami piva ali pokusite okusne zeliščne čaje.
Srečanja s kulinariko Osrednje Slovenije se
začenjajo na ljubljanski tržnici, ki je najboljša
podoba štirih letnih časov in nudi pogled v
prehransko kulturo Osrednje Slovenije na enem
mestu. Kulinarična razvajanja razvijajo v številnih
gostilnah in restavracijah. Prav Osrednja Slovenija
se lahko pohvali s številnimi izvrstnimi gostilnami, ki
so kulinarični hrami z bolj ali manj dolgo družinsko
tradicijo in prostori, ki tako v zgodovinskem razvoju
kot tudi danes pomenijo najpopularnejša okolja
za zbiranje, druženje, zabavo, tudi sestankovanje
in še kaj, seveda ob izvrstni hrani in pijači. Številne
gostilne na različnih izletniških točkah še zlasti
oživijo ob koncu tedna, ko gostoljubno sprejmejo
v svoje prostore izletnike, pohodnike, tudi planince.
Na obrobju mest in v vaseh je tudi nekaj turističnih
in izletniških kmetij, kjer gostom ponujajo
predvsem hišne in krajevne jedi.
Pričujoči katalog seveda ne prinaša prav vsega
kulinaričnega bogastva, ki ga premore Osrednja
Slovenija. Opozarja pa nas na najznačilnejše jedi,
ki ustvarjajo osrednjo kulinarično razpoznavnost


in posebnosti posameznih občin. To seveda niso
le jedi, ki jih dobimo na krožnikih v gostilnah,
restavracijah ali na turističnih kmetijah, ampak
tudi vsa živila, ki imajo lokalni in regionalni značaj.
V vsej tej različnosti se odražajo vsakdanjiki
in prazniki prebivalcev Osrednje Slovenije,
oblike njihovega gospodarskega prizadevanja,
paleta znanja, ki je pogosto nasledek različnih
prehranskih izročil ali rezultat sodobnih
tehnoloških iskanj in ustvarjalnih dosežkov na
področju prehranske kulture. Praznične dneve in
vikende pogosto zaznamujejo številne prireditve
in dogodki, ki jih s kulinaričnega področja
sicer ni prav veliko, zato pa so zanimivi s svojo
vsebino in posebno ponudbo. Z mestnih ulic in
njihove ponudbe na stojnicah lahko prav hitro
stopite do bližnjega gozda, kjer kurijo oglarsko
kopo, se zapeljete do travnika, kjer prikazujejo
neko že pozabljeno kmečko opravilo, in kar je
najpomembneje, tudi pripravijo jedi, ki ste jih
morda že pozabili ali celo še nikoli niste slišali
zanje. Na območju Osrednje Slovenije je kar
nekaj tradicionalnih sejmov, ki so povezani s
krajevnimi (cerkvenimi) praznovanji in ponujajo
najrazličnejše krajevne dobrote. Med organizatorji
so tudi člani lovskih in ribiških društev. Prvi
ponavadi poskrbijo za divjačinski golaž, drugi
pa za ribe, ki jih je v rekah in potokih Osrednje
Slovenije še na pretek. Če jih ne ulovijo, ostane
še ena možnost: obisk ribarnice na ljubljanski
tržnici, ki je vsak dan založena s svežimi ribami,
tudi tistimi iz Jadranskega morja. In ne pozabite
na Festival kranjske klobase, te velike slovenske
prehranske posebnosti, ki ga vsako leto prirejajo
v Sori pri Medvodah. V jesenskem času so zelo
razširjena martinovanja, poleg urbanovega
največja praznovanja, povezana z vinom ter vinsko
in pivsko kulturo. Kulinarično leto zaokrožijo
decembrski sejmi in druge prireditve ob koncu
leta, ki ponujajo jedi in pijače, primerne zimskemu
času in pričakovanju novega leta.
Mize Osrednje Slovenije vabijo s svojo pestrostjo
in različnostjo okusov. To ni nič nenavadnega,
saj je kulinarična podoba Osrednje Slovenije tudi
sredina celotne slovenske mize. Zato začutite
Osrednjo Slovenijo in pridružite se nam pri
omizju!

Zemljevid Osrednje Slovenije
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1 Ljubljana

Ljubljanska tržnica

Od nekdaj jedi so
ljubljanske slovele …
Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije, je
bila zaradi svoje lege že pred davnimi stoletji
pomembno prometno in trgovsko središče.
Zato ne preseneča, da so na primer na tržnici
prodajali tako ribe iz Jadranskega morja kot
tudi iz Donave. Po poročilu polihistorja Janeza
Vajkarda Valvasorja s konca 17. stoletja je tudi
južno sadje prihajalo na ljubljansko tržnico
s Primorskega »v pol dneva in noči sveže in
z najprijetnejšim okusom«. Vendar sta to le
dva drobca iz bogate kulinarične zgodovine
Ljubljane. Valentin Vodnik, ki ima spomenik
na ljubljanski tržnici, je leta 1799 napisal
in v Ljubljani izdal prvo kuharsko knjigo v
slovenskem jeziku. Z njo je pokazal, da so
v lastnem jeziku že takrat lahko izrazili vse
temeljne kulinarične pojme in poimenovanja
živil. V naslednji pomembni kuharski knjigi
Magdalene Knafelj Pleiweis iz leta 1868
najdemo nekatere jedi, ki se že imenujejo
»ljubljanske«, kar je zgodnji primer geografskega


opredeljevanja. Nekatere od njih tako še
vedno najdete v kulinarični ponudbi Ljubljane.
Najdaljšo tradicijo ima tudi kulinarična razstava
s pokušino, ki jo vsako leto na pepelnično sredo
pripravijo v hotelu Union in se imenuje Slanikova
pojedina. Dnevno in praznično kulinariko mesta
pomembno sooblikujejo številne mestne gostilne
in restavracije, tudi kavarnice in bifeji, ki so še
zlasti vabljivi v starem mestnem jedru. Na tržnici
in dvorišču Ljubljanskega gradu pripravljajo
številne predstavitve kulinarične ponudbe
ostalih slovenskih regij. Kulinarično ponudbo
mesta pomembno sooblikujejo še restavracije
drugih kulturnih okolij Evrope in sveta ter pestra
ponudba ulične prehrane z balkanskim burekom
na čelu.

Goveji peklani jezik s
hrenom

Ponudniki

Zelo popularna jed ljubljanskih
meščanov, zlasti še kot nedeljski
ali praznični popoldanski
priboljšek v jesenskem in
zimskem času. Za kuhanje in
pripravo se lahko uporabi sveži ali
prekajeni jezik, vendar je slednji
okusnejši.

RESTAVRACIJA JB
Miklošičeva cesta 17,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 70 70
E: restavracija.jb@siol.net
www.jb-slo.com

Goveja juha z rezanci
Lahko bi ji rekli juha vseh juh,
ne le v Ljubljani, ampak v vsej
Sloveniji. Značilna jed nedeljskih
in prazničnih kosil. Posebnost
so seveda tudi rezanci, ki naj bi
bili ročno in predvsem zelo na
tanko narezani, čeprav jih danes
večinoma kupujejo.

Kranjska klobasa
Zaščitena kranjska klobasa je
rezultat stoletnega znanja izdelave
mesnih izdelkov. Sodobna Slovenija
je dedinja nekdanje avstroogrske
dežele Kranjske, po kateri je ta
klobasa dobila geografsko oznako
že v prvi polovici 19. stoletja,
najstarejši zapisani recept pa je iz
leta 1896. Po njem jo izdelujejo še
danes certificirani izdelovalci.

Pražen krompir s kuhanim
govejim repom in jabolčnim
hrenom
Leta 2000 so v Ljubljani ustanovili
Društvo za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi.
Ta priljubljena jed je značilna za
vsakdanje in še posebej nedeljske
družinske jedilnike, pogosto v
družbi s kuhano govedino in
raznimi vrstami hrena. Najstarejši
recept za pripravo praženega
krompirja je iz leta 1868.

Ljubljanske skutne palačinke
Posebnost sladkih ljubljanskih skutnih palačink je v nadevu iz skute in
pehtrana. V mesecih svežega pehtrana so bile te palačinke pogosta sladica
ob petkih, ko so jo gratinirano postregli po fižolovi juhi s testeninsko
zakuho. Pogosto so palačinke uživali tudi kot glavno jed.

Vrhunske restavracije

Ljubljanska jajčna jed, ljubljanske
skutne palačinke
RESTAVRACIJA MAXIM
Trg republike 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 285 335
E: maxim@mercator.si
www.maxi.si
Štruklji, »leteči žganci«, ljubljanski
štrukelj, ljubljanske skutne palačinke
RESTAVRACIJA SMREKARJEV
HRAM
Nazorjeva 2, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 308 19 07
E: smrekarjev.hram@gh-union.si
www.gh-union.si
Goveja juha z rezanci
RESTAVRACIJA STRELEC
Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 384 31 42
E: strelec@kaval-group.si
www.kaval-group.si
Vodnikova »repunclova salata«,
goveja juha z rezanci, pivo Union

Druge restavracije
GOSTILNA NA GRADU
Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 19 30
E: leon@nagradu.si
www.nagradu.si
Goveji peklani jezik s hrenom, goveja juha z rezanci, »leteči žganci«,
ljubljanske skutne palačinke, naravni jabolčni sok z Janč, pivo Union,
pivo Kratochwill
HOTEL CUBO RESTAURANT
Slovenska cesta 15,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 60 00
E: reception@hotelcubo.com
www.hotelcubo.com
Pražen krompir s kuhanim
govejim repom in jabolčnim
hrenom, pivo Union
BISTRO ZVEZDA
Kongresni trg 3, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 421 90 91
E: info@zvezdaljubljana.si
www.zvezdaljubljana.si
Vodnikova »repunclova salata«,
goveji peklani jezik s hrenom,
pivo Kratochwill
GOSTILNA PRI ŽABARJU
Viška cesta 50, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 423 24 62
E: prizabarju@siol.net
www.prizabarju.si
Ocvrti žabji kraki, goveja juha z
rezanci



Vodnikova »repunclova
salata«

Ponudniki

Avtor prve kuharske knjige (Ljubljana 1799) v slovenskem jeziku
Valentin Vodnik je objavil tudi
recept za motovilčevo solato z
jajci, peso in cvetačo.

RESTAVRACIJA ŠPAJZA
Gornji trg 28, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 30 94
E: info@spajza-lj.si
www.spajza-restaurant.si

Druge restavracije

Vodnikova »repunclova salata«,
goveja juha z rezanci, štruklji

Šmarnogorski ričet
Priljubljena izletniška točka v
okolici Ljubljane Šmarna gora
(669 m) se ponaša z odlično
gostilno Ledinek. Poleg njihovega
hišnega planinskega čaja imajo
obiskovalci te romarske poti
verjetno najraje šmarnogorski
ričet, okusno enolončnico iz
ječmenove kaše ali ješprenja.

Ljubljanska jajčna jed
V najpopularnejši slovenski
kuharski knjigi Magdalene Knafelj
Pleiweis »Slovenska kuharica«
iz leta 1868, ki je z ustreznimi
dopolnili doživela že 28 izdaj, je
zapisan tudi recept za ljubljansko
jajčno jed, ki predstavlja tudi
primer zgodnje geografske
oznake te jedi.

Žabji kraki
Pečeni ali v panadi ocvrti žabji kraki
so velika tradicija prehranjevanja
Ljubljančanov, povezana z bližnjim
Ljubljanskim barjem, ki je bilo
pravo žabje kraljestvo. Danes
so sicer žabe zaščitene, vendar
nekatere gostilne in restavracije še
vedno ponujajo to okusno mestno
kulinarično posebnost.

Leteči žganci
V virih iz 17. stoletja je podatek,
da so bila med delavci v
pristanišču ob Ljubljanici kot
malica najbolj priljubljena ocvrta
piščančja bedra in perutnice, ki
so jih duhovito imenovali leteči
žganci. Žganci so bili sicer najbolj
vsakdanja jed, pogosto povezana
z revščino in preživetjem.



GOSTILNA LEDINEK
Šmarna Gora 4,
SI-1211 Ljubljana – Šmartno
T: +386 (0)1 511 65 55
E: gostilna-ledinek@smarnagora.com
www.smarnagora.si
Šmarnogorski ričet, šmarnogorski
čaj, štruklji, goveja juha z rezanci,
vodiške preste, pivo Union
RESTAVRACIJA ROMANSA
Trg republike 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 285 339
E: romansa.maxi@mercator.si
www.maxi.si
Goveja juha z rezanci, pehtranovi
štruklji
GOSTILNICA IN PIZZERIJA
KAVALINO
Trubarjeva 52, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 232 09 90
E: kavalino@kaval-group.si
www.kaval-group.si
Vodnikova »repunclova salata«,
goveja juha z rezanci, pivo Union
PIZZERIJA IN ŠPAGETARIJA
FAVOLA
Dunajska 129, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 566 20 94
E: favola@kaval-group.si
www.kaval-group.si
Goveja juha z rezanci, štruklji,
pivo Union
GOSTILNICA IN PIZZERIJA
KAVAL
Tacenska 95, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 512 55 96
E: kaval@kaval-group.si
www.kaval-group.si
Vodnikova »repunclova salata«,
jagode in borovnice z Janč, pivo
Union
KAVARNA SEM
Metelkova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 300 87 00
E: etnomuz@etno-muzej.si
www.etno-muzej.si/sl/
muzejska-kavarna

Ljubljanski štrukelj

Torta Ljubljana

Recept za to ljubljansko sladico
je bil prvič objavljen leta 1868
v kuharski knjigi »Slovenska
kuharica« avtorice Magdalene
Knafelj Pleiweis. Prvotno se je
jed imenovala ljubljanski štrudelj,
v poznejših dopolnjenih izdajah
knjige pa so jo preimenovali v
štrukelj.

BISTRO PLATANA
Kongresni trg 7, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 251 35 97
www.bar-bistro-platana.
atwebpages.com
Torta Ljubljana

Jagode in borovnice z Janč
Gozdnata in gričevnata
obrobja Ljubljane so bogata z
borovnicami. Na širšem območju
Janč kmetje pridelujejo odlične
jagode. V času njihovega
dozorevanja, v juniju, pripravijo
na Jančah prireditev »Jagodna
nedelja«.

Štruklji za štiri letne čase
Vsakdanjo in praznično jed
predstavljajo nadevani, sladki
ali slani zvitki iz vlečenega,
tudi kvašenega, krompirjevega,
rezančnega ali ajdovega testa.
Za pomladno obdobje so značilni
pehtranovi, za poletno skutni,
jeseni so jabolčni in v zimskem
času orehovi.

Torta Ljubljana
Slastna sladica iz ajdovega
biskvita z nadevom iz kostanja,
fig, bučnic in slovenskega medu
ter s čokoladnim oblivom. Njena
zgodba pripoveduje o bistrem
kuharju, ki je z njo pred davnimi
časi razveselil žalostno hčer
ljubljanskega graščaka.

Naravni jabolčni sok z Janč
Na širšem območju Janč v bogatih
visokodebelnih sadovnjakih rastejo
predvsem jabolka. Iz jabolk stiskajo
popolnoma naraven jabolčni
sok. Po območju je speljana tudi
pohodniška sadna cesta med
Javorom in Jančami, na kmetijah,
vključenih vanjo, pa se lahko
prepričate o kakovosti teh sokov.

Pivo Union
Pivovarna Union sodi med
starejše in prav gotovo
najkakovostnejše slovenske
pivovarne. Ustanovljena je bila
leta 1864. Bogato kulturno
dediščino pivovarstva ohranjajo
v muzejski zbirki pivovarne, ki je
odprta tudi za obisk.

Pivo Kratochwill
Pivovarna Kratochwill je bila
ustanovljena leta 1992 kot družinsko
podjetje. Izdelujejo kvasno pivo,
poleg svetlega in temnega tudi
razna sezonska piva, kot so
pšenično, marčno idr. Leta 2012 so
začeli variti še šampanjsko pivo.
V Ljubljani imajo več pivnic, tudi s
kakovostno gostinsko ponudbo.


Ponudniki

Drugi ponudniki
TORTA LJUBLJANA
Čopova 14, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)30 300 618
E: info@tortaljubljana.si
www.facebook.com/TortaLjubljana
Torta Ljubljana
KLOBASARNA
Ciril-Metodov trg 15,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 605 017
E. info@klobasarna.si
www.klobasarna.si
Kranjska klobasa
Jagode in borovnice z Janč:
sezona nakupa od začetka junija
do konca julija, informacije o
ponudnikih na www.sadnacesta.si
TURISTIČNA KMETIJA
PRI LAZARJU
Milan Bizjan, Podgrajska c. 9c,
SI-1129 Ljubljana – Zalog
T: +386 (0)1 528 18 62
+386 (0)41 807 146
E: milan.bizjan@volja.net
www.pri-lazarju.si, www.sadnacesta.si
Naravni jabolčni sok z Janč
IZLETNIŠKA KMETIJA TRAVNAR
Slavko in Tatjana Bučar, Volavlje 10,
SI-1129 Ljubljana – Zalog
T: +386 (0)1 366 90 85
+386 (0)41 717 385
E: s.bucar@gmail.com
www.sadnacesta.si
Naravni jabolčni sok z Janč
Naravni jabolčni sok z Janč
ponujajo tudi druge kmetije; več
informacij na www.sadnacesta.si
Pivo Union – v večini gostinskih
lokalov in trgovin v Ljubljani in
okolici
PIVOVARNA IN PIVNICA
KRATOCHWILL
Kolodvorska 14, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 433 31 14
E: pivovarna.kratochwill@yahoo.com
www.kratochwill.si
Pivo Kratochwill
PIVNICA KRATOCHWILL BTC
Šmartinska 152, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 585 27 56
E: btckratochwill@gmail.com
www.kratochwill.si
Pivo Kratochwill
PIVOVARNA IN PIVNICA
KRATOCHWILL
Trgovski center Rudnik,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 427 55 90
E: pivovarna.kratochwill@siol.net
www.kratochwill.si
Pivo Kratochwill

2 Dol pri Ljubljani

Turistična kmetija Domačija Pr’ Krač

Dežela
Jurija Vege
Lahko bi se vprašali: Kaj
imata skupnega Jurij Vega in
kulinarika? In odgovor, seveda
nekoliko šaljiv, bi bil: fižol!
Baron Jurij Vega (1754–1802),
ki se je rodil v Zagorici, je bil
namreč topniški strokovnjak
in strateg, izvrsten matematik.
Kot matematik je poučeval
na topniški šoli na Dunaju,
pisal je učbenike in sestavil
znamenite logaritemske
tabele. Toda vrnimo se k fižolu,
s katerim smo bolj za šalo
začeli pripoved o občini Dol
pri Ljubljani. Njeno kulinarično
podobo sooblikujeta predvsem
gostilna s prenočišči Vegov
hram in turistična kmetija
oziroma domačija pri Krač.
Ohranjena stavbna dediščina


z vrsto izvirnih predmetov
notranje opreme ustvarja
primerno okolje za spoznavanje
značilnih hišnih jedi, kot so
suhe mesnine, klobase, okusne
juhe in enolončnice, žganci,
pražen krompir, pečenke in
tradicionalne sladice. Torej,
odkrivanje dediščine pretežno
prazničnih jedilnikov bogate
kmetije ob reki Savi.

Pečena telečja krača
s prilogo
Ena od hišnih kulinaričnih
posebnosti je sočno pečena
telečja krača, ki jo postrežejo z
različnimi sezonskimi prilogami.
To je povsem logično, saj je hišno
ime domačije Pr' Krač.

Ponudnik
TURISTIČNA KMETIJA
DOMAČIJA PR' KRAČ
Dolsko 19, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: +386 (0)1 754 01 49
E: prkrac@him.si, www.him.si/prkrac
Pečena telečja krača s prilogo

3 Trzin

Izdelava trzinskih klobas

Sloves nekdanjih
mesarjev
Trzin je druga najmanjša in
gospodarsko najuspešnejša
občina v Sloveniji, ki se je
osamosvojila leta 1998. Naselje
Trzin je sestavljeno iz treh delov:
starega Trzina, ki je nekdanja vas
z istim imenom, naselja Mlake
ali novega Trzina in obrtniškoindustrijske cone, ki se je razvijala
od leta 1985. V Trzinu naj bi še
v 19. stoletju delovalo veliko
mesarjev, ki so med drugimi
mesnimi izdelki izdelovali tudi
klobase. Danes se značilne
lokalne klobase imenujejo
trzinske ali trzinke in jih uživajo
z zeljem, repo, žganci, mladi
pa z gorčico in kečapom. Prvi
vikend v maju pripravijo v Trzinu
Florjanov sejem, kjer postrežejo
tudi s trzinskimi klobasami.


Ponudniki
GOSTILNA NAROBE
Mengeška 37, SI-1236 Trzin
T: +386 (0)1 564 20 89
E: gostilna.narobe@gmail.com
Trzinska klobasa

Možnost nakupa
Krejanov kruh
Družinska pekarna peče najboljši
kruh.

GOSTILNA HIŠA KRUHA
TRGOVINA TRZIN
Brodišče 21, SI-1236 Trzin
T: +386 (0)1 563 73 39
Krejanov kruh in drobno pecivo
TRŽNICA CENTER
Pogačarjev trg 1, SI-1000 Ljubljana
Krejanov kruh in drobno pecivo
TRŽNICA BEŽIGRAD
Linhartov podhod 39,
SI-1000 Ljubljana
Krejanov kruh in drobno pecivo

Trzinska klobasa

TRŽNICA KOSEZE
Vodnikova cesta 187,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 505 80 32

Močneje dimljena mesna klobasa.

Krejanov kruh in drobno pecivo

4 Domžale

Pivovarna Adam Ravbar

Ne klobuk, ampak
slamnik dol!
Od nekdanjega obrtniškega in od druge
polovice 19. stoletja uspešno razvijajočega se
industrijskega slamnikarstva v Domžalah so
danes ohranjena le pisna in slikovna pričevanja
v zajetni monografiji Matjaža Brojana ter
sodobno urejena muzejska zbirka v Domžalah.
Sodobna občina Domžale razvija številne
obrtne, industrijske in trgovske dejavnosti,
na področju kulinarike in turizma pa premore
precejšnje število gostiln in drugih gostinskih
lokalov. Ponudba gostiln temelji na pretežno
interpretiranih prazničnih prehranskih tradicijah
kmečkega prebivalstva od konca 19. stoletja.
Prav to in lokalni okus sta verjetno odgovor na
vprašanje, zakaj so v gostinski ponudbi še vedno
zastopane nekatere jedi, ki so v drugih območjih
Slovenije, tudi njenega osrednjega dela, že
zdavnaj pozabljene na vsakdanjih in prazničnih
jedilnikih. Po drugi strani so v gostinski ponudbi
močno zastopane mednarodne, globalne jedi in
živila hitre oziroma ulične prehrane.
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Prav ta simbioza med t. i. tradicijo na eni strani
in globalističnimi jedmi na drugi ustvarja v občini
pestro kulinarično podobo in odslikuje sestavo
njenih prebivalcev.

Domžalski šobelj
Eno od imen za gorenjski
želodec, ki je nadevan z
narezanim svinjskim mesom in
proseno kašo. Maso nadevajo v
svinjski želodec ali čreva. Okusno
jed postrežejo hladno kot narezek
ali toplo s prilogami.

Rajželc s krompirjevo solato
Rajželc ali gorenjska prata
je izvrstna pečena in izdatna
delikatesna jed iz telečjega
tankega črevesa z oporkom in
pečico ter z dodatkom smetane,
jajc, narezanih in v mleku
namočenih žemelj, peteršilja, popra
in začimb. Rajžlc pripravljajo tudi z
jajci, v omaki ali kot obaro. Jed je
prava poslastica na krožniku.

Ocvrt piščanec z Rov
Gostilna Pirc v vasi Rova pri
Domžalah slovi po izvrstnih
ocvrtih piščancih. Posebnost te
njihove ponudbe je tudi v tem, da
na željo gostov odstranijo kožo in
ocvrejo le piščančje meso.

Ponudniki
GOSTILNA PIRC
Žiška cesta 12, Rova,
SI-1235 Radomlje
T: +386 (0)1 722 70 07
E: info@gostilnapirc.si
www.gostilnapirc.si
Ocvrt piščanec z Rov
PENZION GOSTILNA KEBER
Ljubljanska cesta 112,
SI-1230 Domžale
T: +386 (0)1 724 15 09
E: stane.kovac@amis.net
www.gostilna-keber.com
Rajželc s krompirjevo solato,
domžalski šobelj
SLAŠČIČARNA LENČEK
Ljubljanska cesta 87,
SI-1230 Domžale
T: +386 (0)1 721 51 52
E: anze.lencek@gmail.com
www.slascicarna-lencek.com
Lenčkove kremne rezine
PIVNICA ADAM RAVBAR
Perkova 17, SI-1230 Domžale
T: +386 (0)1 729 55 05
E: info@pivnica-adamravbar.si
www.pivnica-adamravbar.si
Pivo Adam Ravbar

Lenčkove kremne rezine
Kremne rezine ali »kremšnite«
so v Sloveniji zelo priljubljena in
razširjena sladica, vendar z zelo
različno stopnjo kakovosti, ki je
povezana z uporabljenimi živili
za pripravo. Znana domžalska
slaščičarna Lenček pripravlja svoje
hišne rezine, ki imajo velik sloves.
Izdelujejo jih že od leta 1938 po
lastnem originalnem receptu.

Pivo Adam Ravbar
Na Rodici pri Domžalah deluje
od leta 1991 zasebna pivovarna
in pivnica Adam Ravbar, kjer
varijo pivo po izvirnem češkem
receptu. Ime pivnice in pivovarne
je povzeto po graščaku z gradu
Krumperk, ki je zaslovel z zmago
nad Turki v bitki pri Sisku
23. junija 1593.
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5 Mengeš

Cerkev sv. Primoža in Felicijana

Ob zvokih
harmonik
Verjetno je zelo malo prebivalcev
Slovenije, ki ne poznajo velike
tradicije izdelovanja harmonik
in drugih glasbil v Mengšu. Zelo
malo pa je tistih, ki poznajo
okusno lokalno gostljato
enolončnico, za katero
je pričevanje ohranil
v drugi polovici
19. stoletja
mengeški rojak,
pisatelj
Janez Trdina,
in jo imenoval
»bizgec«.

Medena penina
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Ponudniki
MENGEŠKA KOČA
Ogrinovo 1, SI-1234 Mengeš
T: +386 (0)1 723 73 33
E: jure.repansek@gmail.com
Mengeški bizgec

Mengeški bizgec
Jed sestavljajo kislo zelje in repa,
ječmenova kaša ali ješprenj,
korenje, peteršilj in seveda kos
prekajenega mesa. Za zabelo
uporabijo zaseko.

TRDINOV HRAM
Slovenska cesta 30,
SI-1234 Mengeš
T: +386 (0)1 723 78 22
E: bernarda.muc@gmail.com
Mengeški bizgec
SLAŠČIČARNA »FLERE«
Slovenska cesta 38,
SI-1234 Mengeš
T: +386 (0)1 723 71 38
E: elizabeta.flere@amis.net
Mengeški »hvancat«
ČEBELARSTVO BLEJEC
Liparjeva cesta 25,
SI-1234 Mengeš
T: +386 (0)1 723 70 59
E: matko.blejec@siol.net

Mengeški »hvancat«
Flancat iz ocvrtega kvašenega testa.

Medena penina

6 Komenda

Lončar Franc Kremžar

Lonec lončarja
hvali
Na začetku 20. stoletja je v
Komendi in okolici lončarilo
še 50 družin. Izdelovali so
posodo za pripravo hrane in
jo prodajali tudi zunaj svojega
lokalnega okolja, na Štajersko,
Primorsko, Koroško, Tirolsko,
v Italijo in celo v Bosno ter na
Ogrsko. Leta 1929 so ustanovili
tudi svojo lončarsko zadrugo.
Vendar pa Komenda slovi
po osebnosti, ki je posredno
povezana s kulinariko. To je
bil duhovnik, čebelarski in
kmetijski strokovnjak in mecen
Peter Pavel Glavar (1721–1784),
ki je bil najprej oskrbnik, nato
pa zakupnik malteškega
viteškega posestva v Komendi
in je ustvaril bogato knjižnico.
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Vampi golaž
Popularna mesna enolončnica,
nekdaj značilna dopoldanska
malica.

Svinjska pečenka s
praženim krompirjem
Verjetno ena od najbolj splošno
razširjenih prazničnih jedi, ki jo
izvrstno pripravijo v gostilni Čubr
na Križu pri Komendi.

Ponudnik
GOSTILNA ČUBR
Križ 53, SI-1218 Komenda
T: +386 (0)1 834 11 15
E: info@gostilna-cubr.com
www.gostilna-cubr.com
Svinjska pečenka s praženim
krompirjem

7 Vodice

Vodice

O pustu so zrele neveste,
o postu pa preste
Osrednjo znamenitost občine Vodice predstavlja
njihov rojak Jernej Kopitar (1780–1844), ki se
je rodil v Repnjah. V svojem času je bil med
najbolj priznanimi evropskimi jezikoslovci,
služboval je na Dunaju, kjer ga je cesar imenoval
za prvega kustosa dunajske dvorne knjižnice.
V Repnjah domujejo tudi šolske sestre svetega
Frančiška Kristusa kralja in razvijajo pomembno
izobraževalno dejavnost na področju kulinarike,
ki pomeni nadaljevanje tradicije kuharskih
tečajev od druge polovice 19. stoletja dalje.
Popularno kuharsko knjigo »Slovenska kuharica«
Magdalene Knafelj Pleiweis iz leta 1868 so v
številnih ponatisih dopolnjevale sestre Felicita
Kalinšek, Izabela Gosak, Vendelina Ilc, Nikolina
Rop in Bernarda Gostečnik. Delovanje repenjskih
sester na področju kulinaričnega izobraževanja
je omogočilo veliko tovrstnega znanja številnim
dekletom in ženam, ki so si tako pridobile
temeljne osnove in spoznale posebne veščine
za pripravo jedi. To pa pomeni pomembno
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sestavino za oblikovanje splošne kulinarične
razpoznavnosti.

Ponudniki
GOSTILNA SKARUČNA
Skaručna 20, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 30 80,
+386 (0)40 799 810
E: gostilna@skarucna.si
www.skarucna.si
Jabolčna pogača, pečena
volovska krača
GOSTILNA PRI ANZELNU
Bukovica 1, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 34 44,
+386 (0)31 206 832
E: nika.spenko@guest.arnes.si
Vodiške preste
OKREPČEVALNICA
JUR ZORMAN
Skaručna 38, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 37 00

Vodiške preste
Peka prest v Vodicah je le še
ostanek nekdaj močno razvejane
rokodelske dejavnosti, ki je bila
razvita na delu Gorenjskega vse
do Ljubljane. Po ljudskem izročilu
naj bi preste začeli izdelovati v
Velesovem in okolici po ukinitvi
tamkajšnjega samostana leta
1782.

Pečena volovska krača
V krušni peči pečena volovska
krača je ena od posebnosti v
ponudbi gostilne Skaručna.
Zaradi čezmernih razsežnosti
pomeni neke vrste prvinski stik z
mesno gmoto, h kateri postrežejo
sveže nastrgan hren.

Vodiške preste
PEKARNA PREST JAGODIC
Kamniška cesta 22,
SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 31 46,
+386 (0)41 706 100
E: pekarna.prest@siol.net
www.vodiska-presta.si
Vodiške preste
ŠTACUNCA PR' MIMI
Skaručna 42, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 833 22 07
E: stacunca.mimi@siol.net
Vodiške preste
BAR MARJANA
Brniška cesta 60, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)31 398 245
E: mira.ciperle@siol.net
Vodiške preste

Jabolčna pogača
Sočna in izdatna jabolčna pogača
je le ena od inačic številnih
pogač, značilnih predvsem
za severovzhodni in vzhodni
del Slovenije. Njeno okusnost
stopnjuje peka v krušni peči.

BAR BAR A
Ob šoli 3, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 39 25
Vodiške preste
TENIS KLUB KUBU VODICE
Pustnice 46, SI-1217 Vodice
T: +386 (0)1 832 43 15,
+386 (0)41 342 993
E: kubu.vodice@gmail.com
www.kubu.si
Vodiške preste
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8 Kamnik

Velika planina

Kamniški kot –
saj boljše ni
nikjer drugod!
Občina Kamnik je med prvimi v
Osrednji Sloveniji uredila svojo
kulinarično razpoznavnost.
Izbrane značilne jedi in živila
predstavljajo urbano prehrano
kamniških meščanov, pastirsko
izročilo s Kamniških planin in
značilne jedi za vasi v kamniški
občini. Izbrane posebnosti so
na voljo v gostilnah, trgovinah s
prehrano in v čudovitem okolju
Velike planine.

Ponudniki

HOTEL MALOGRAJSKI DVOR
Maistrova 13, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 830 31 00
E: info@hotelkamnik.si
www.hotelkamnik.si
Velikoplaninski trnič, kamniška
gorčica in ženof, firštov
divjačinski golaž, kloštrska
kremšnita, rušovc, gamsova juha
GOSTILNA REPNIK
Vrhpolje 186, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 839 12 93
E: info@gostilna-repnik.si
www.gostilna-repnik.si
Velikoplaninski trnič, kamniška
gorčica in ženof, kloštrska
kremšnita, firštov divjačinski
golaž, tuhinjska fila, rušovc

Rušovc
Naravno žganje iz vršičkov
in stolčenih zelenih storžev
planinskega bora je odličen
aperitiv po zaključeni poti v
gore ali digestiv po bolj ali manj
obilnem kosilu oziroma večerji.
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GOSTILNA PRI PLANINSKEM ORLU
Stahovica 20, SI-1242 Stahovica
T: +386 (0)1 832 54 10
E: pri.orlu@siol.net
www.pavliha.net/gostilna.pri.orlu/
Velikoplaninski trnič, kamniška
gorčica in ženof, kloštrska
kremšnita, firštov divjačinski
golaž, tuhinjska fila, rušovc,
gamsova juha

Velikoplaninski trnič
Na Veliki planini izdelujejo slane
sire hruškaste velikosti in oblike,
ki jih okrasijo z lesenimi rezljanimi
»pisavami«. Po ljudskem izročilu
naj bi jih prvotno izdelovali le v
parih, saj naj bi oblika ponazarjala
stilizirane ženske dojke. Prav
zato so fantje z njimi pogosto
obdarovali dekleta.

Kamniška gorčica in
ženof Ete Kamnik
Oba odlična delikatesna izdelka
izdelujejo v kamniški Eti po starih
meščanskih družinskih izročilih in
z upoštevanjem izvirnih receptov,
po katerih mešajo črno in belo
gorčico. Tako gorčica kot ženof
nista le prilogi, ampak tudi
izvrstni začimbi.

Gamsova juha
Gamsova juha izvira iz doline
Kamniške Bistrice in je povezana
s stoletji lovske kulture v teh
krajih. To okusno juho so
pripravljali tako v gosposkih
kuhinjah kot tudi v kuhinjah
revnejšega prebivalstva.

Firštov divjačinski golaž
Ko je nadvojvoda Karel II. na
enem od svojih lovskih pohodov
leta 1564 obedoval za kamnito
mizo v bližini Predoselj, se je po
njem imenovala miza »firštova«.
Tudi golaž ima zato pridih
gosposke jedi, kakršne so bile
zelo značilne za pretekli Kamnik
in okolico.

Tuhinjska fila
Tuhinjsko filo ali nadev sestavljajo
šunka oziroma neko drugo
prekajeno svinjsko meso, bel
kruh, jajca, čebula, smetana
in začimbe. Jed ima značaj
okusne slane pogače, zato so jo
pripravljali le ob večjih praznikih.

Kloštrska kremšnita
Recept za kremno rezino izvira
iz uršulinskega samostana v
Mekinjah in nekoliko spominja
na francoski večplastni kolač
millefeuille.

Ponudniki

GOSTILNA MILI VRH
Žale 10/a, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)40 201 698
E: gostilna.milivrh@kks-kamnik.si
www.gostilna-milivrh.si
Kamniška gorčica in ženof, firštov
divjačinski golaž, tuhinjska fila, rušovc
DOMŽALSKI DOM NA MALI PLANINI
Žaga 18, SI-1242 Stahovica
T: +386 (0)51 665 665
E: info@domzalskidom.si
www.domzalskidom.si
Kamniška gorčica in ženof, firštov
divjačinski golaž, rušovc
GOSTILNA ŠPAJZA
Radomeljska cesta 18, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 729 11 11
E: spajzica@gmail.com
www.gostilna-spajza.si
Kamniška gorčica in ženof, firštov
divjačinski golaž, rušovc
OKREPČEVALNICA SKODLA,
VELIKA PLANINA
na zgornji postaji nihalke
T: +386 (0)51 644 519
E: info@velikaplanina.si
www.velikaplanina.si
Rušovc
TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.
Molkova pot 5, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 834 41 00
E: info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si
Velikoplaninski trnič, firštov
divjačinski golaž, kamniška
gorčica in ženof, tuhinjska fila
GOSTILNA IN GALERIJA
MAJOLKA KAMNIK
Maistrova ulica 11, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)31 856 372,
+386 (0)81 611 211
E: info@majolka.si, galerija@majolka.si
www.majolka.si
Firštov divjačinski golaž, kloštrska
kremšnita, rušovc, kamniška
gorčica in ženof, tuhinjska fila
ČAROBNI VRTIČEK
Novi trg 26b, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 831 77 52
E: tomaz_vrtacic@t-2.net
Kloštrska kremšnita
RESTAVRACIJA ARBORETUM
Volčji Potok 43G, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 831 80 83
E: restavracija.arboretum@siol.net
www.golfarboretum.si
Firštov divjačinski golaž, tuhinjska
fila, kloštrska kremšnita
ETA KAMNIK
Kajuhova pot 4, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 830 84 40
E: tajnistvo@eta-kamnik.si
www.eta-kamnik.si
Kamniška gorčica in ženof
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9 Lukovica

Čebelarstvo

»Tle se špeglejte lenuhi,
pri tej mali marni muhi!«
Kulinarika občine Lukovica je povezana z
zgodbami o razbojnikih rokovnjačih, delovanjem
Čebelarskega centra Slovenije na Brdu pri
Lukovici in z znamenitimi trojanskimi krofi.
Rokovnjači so bili v največji meri vojaški
dezerterji in vojni begunci. Od 18. do sredine
19. stoletja so živeli v gozdovih in delovali kot
razbojniki, saj niso imeli svojih dohodkov. Z njimi
so živeli v gozdovih tudi ženske in otroci, med
seboj so se sporazumevali v svojem jeziku.
Na Brdu pri Lukovici deluje sodoben Čebelarski
center Čebelarske zveze Slovenije. V njem
je predstavljena zgodovina slovenskega
čebelarstva, obiskovalci lahko kupijo med
in čebelje pridelke v centrovi trgovini in se
podajo na zeliščno-čebelarsko učno pot.
Lačnim obiskovalcem ponudijo jedi v gostišču
pri Čebelici. V centru imajo tudi tri kongresne
dvorane.
V nekdanji furmanski in sodobni šoferskoturistični gostilni Konšek na Trojanah, ki se na
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portalu ponaša z letnico 1849, že od leta 1961
cvrejo znamenite trojanske krofe. V več kot
petdesetih letih so jih ocvrli okoli 100 milijonov.
Polnjeni so z marelično marmelado ali vaniljevo
kremo, nekateri so tudi obliti s čokolado.

Piščančja rezina z medeno
pikantno omako
Uporaba medu v kuhinji je
že zelo stara, saj je med eno
od najstarejših sladil. Pečeno
perutnino z medom so pripravljali
že v rimski kuhinji. Tudi razne
pečenke in drobovino so med
pečenjem premazali z medom za
kombinacije okusov.

Rokovnjaški golaž
Golaž ima ime po rokovnjačih, ki
so si med skrivanjem po gozdovih
sami pripravljali hrano. To so bile
tudi razne mesne enolončnice, ki
so jih kuhali v kotlih.

Pivo Rokovnjač
Od leta 2005 varijo v delu
gostilne in picerije Furman svetlo
in temno kvasno pivo Rokovnjač.
Pivovar se tako navezuje na
tradicijo pivovarstva v Lukovici,
kjer so v Pungartnikovi hiši varili
pivo od leta 1830 do leta 1880.

Ponudniki
GOSTINSKO PODJETJE
TROJANE
Trojane 11, SI-1222 Trojane
T: +386 (0)1 723 36 00
E: gp-trojane@gp-trojane.si
www.gp-trojane.si
Trojanski krofi
GOSTILNA IN PIZZERIA
FURMAN
Stari trg 19, SI-1225 Lukovica
T: +386 (0)1 723 67 36,
+386 (0)41 629 523
E: info@gostilnafurman.si
www.gostilnafurman.si
Rokovnjaški golaž, pivo
Rokovnjač
PIVOVARNA LUKOVICA
Stari trg 19, SI-1225 Lukovica
T: +386 (0)41 389 637
E: info@pivovar.si
www.pivovar.si
Pivo Rokovnjač
GOSTIŠČE PRI ČEBELICI
Brdo pri Lukovici 8,
SI-1225 Lukovica
T: +386 (0)1 729 61 13
E: gostisce.pricebelici@gmail.com
www.gostiscepricebelici.si
Piščančja rezina z medeno
pikantno omako

Trojanski krofi
Beseda krof izvira iz besede
krapfo, ki v stari visoki nemščini
pomeni kljuko, kavelj ali krempelj.
Prvotni krofi so bili namreč
prav tako ocvrti iz kvašenega
testa, ki pa je bilo popolnoma
nepravilnih oblik z izrastki, ki so
spominjali na kremplje. Korenine
sodobnih krofov segajo na
nekdanji cesarski Dunaj, kjer so
jih izdelovali veliko manjše in jih
cvrli na maslu.
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10 Moravče

Rotarjev mlin

Samo v mlinu se
dvakrat pove
Moravče so tudi mlada občina,
ustanovljena leta 1995. Večini
obiskovalcev oziroma turistov
so poznane kot izhodišče za
prijetne izlete in za nedeljsko
kosilo v nekaterih gostilnah.
Grad Tuštanj, ki so ga postavili
leta 1490 in v 17. stoletju
temeljito prenovili, je tudi po
drugi svetovni vojni ostal v
zasebni lasti, krasi ga ohranjena
notranja oprema in je danes
pomembno kulturno središče.
Druga moravška posebnost je
popularna romarska cerkev
svetega Valentina na Limbarski
gori.

Frfravov šobelj

Nadevane telečje prsi

Stara, nekdaj furmanska gostilna
pri Frfrau slovi tudi po šoblju, tj.
želodcu, nadevanem s svinjskim
mesom in proseno kašo. Pri vsaki
hiši ga pripravijo z različnimi
razmerji sestavin v nadevu, kar
daje zelo pestro paleto okusov.

V gostišču Peterka, nekdanji gostilni
Kavka, pripravljajo priljubljene
nadevane telečje prsi, ki so ena
od standardnih nedeljskih jedi v
manjših gostilnah in na turističnih
kmetijah. Njihova posebnost je v
nadevu, ki ga vsaka gospodinja
pripravi nekoliko po svoje.

Ponudnika

GOSTIŠČE PETERKA
Drtija 22a, SI-1251 Moravče
T: +386 (0)1 723 12 55
E: gostisce.peterka@gmail.com

GOSTILNA PR' FRFRAU
Krašce 1, SI-1251 Moravče
T: +386 (0)1 723 14 33
E: frfrav@siol.net
Frfravov šobelj
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Nadevane telečje prsi

11 Litija

Dobrote s kolin

Klobasa v Srcu
Slovenije
Čeprav so bile različno izdelane
jetrne klobase eden od stalnih
izdelkov kolin skoraj v vseh
slovenskih pokrajinah, se je
njihovo izdelovanje najbolj
množično ohranilo prav na
območju občine Litija in v
Zasavju. Po informacijah
sogovornikov naj bi znanje
izdelovanja jetrnih klobas
posredovali češki delavci, ki so
ob reki Savi gradili železniško
progo od Dunaja proti Trstu.
Nekateri viri pa izdelovanje
jetrnih klobas povezujejo z
rudarskim življem v Zasavju.
Poznanih je več receptur. Glede
uživanja pa je veljalo pravilo, da
so bile jetrnice prve klobase, ki
so jih jedli po zakolu prašiča.
Nekateri so jih tudi dimili in jih
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tako konzervirali za daljši čas.
Nadev za jetrnice sestavljajo
slabše meso in maščoba iz
glave, jezik, potrebušina, jetra,
prepražena čebula, prosena
kaša in začimbe. K jetrnicam
so jedli kislo juho z bleki, zelje,
repo ali hren.

Ponudnika
GOSTILNA JUVAN
Polšnik 11, SI-1272 Polšnik
T: +386 (0)1 897 30 22
E: ana.majcen@gmail.com
Jetrnica

Jetrnica
To okusno klobaso, imenovano
tudi zasavska jetrnica, lahko
uživamo toplo ali hladno, seveda
po kuhanju. Nekateri si zaželijo
tudi popečeno.

GOSTIŠČE CELESTINA
Sopota 3, SI-1414 Podkum
T: +386 (0)3 567 62 55
E: info@gostisce-celestina.si
www.gostisce-celestina.si
Jetrnica

12 Šmartno pri Litiji

Grad Bogenšperk

Slava vojvodine
Kranjske
Na gradu Bogenšperk pri
Šmartnem si je Janez Vajkard
Valvasor uredil bogato
knjižnico in grafično delavnico.
Tu je nastalo njegovo temeljno
delo Slava vojvodine Kranjske,
ki je izšlo v štirih knjigah
leta 1689. Delo je bilo že
v času natisa in še dobrih
dvesto let po njem odličen
primer zanimanja za lokalno
zgodovino in lokalne kulture.
V gradu je danes muzejska
zbirka s poročno dvorano in
gostinskim lokalom. Vendar
pa je celotna ureditev še
v delu in čaka na popolno
prenovo prostorov in vsebin.
Grad in osebnost Valvasorja
ponujata številne možnosti
na različnih področjih. Tudi na
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kulinaričnem, kjer se ponujajo
viri in gradivo o prehranskih
navadah plemiške družbe v
drugi polovici 17. stoletja.
Valvazorjev krožnik
Na krožniku je hrustljavo pečen
svinjski hrbet s prilogo. Jed
oziroma krožnik ima po Valvasorju
le ime, ni pa povezano s
prehranskimi navadami njegovega
časa in družbenega položaja.

Ponudnika
GOSTILNA PRI MAČKU
Usnjarska cesta 7,
SI-1275 Šmartno pri Litiji
T: +386 (0)1 898 73 70
E: matevz.sotensek@gmail.com
www.primacku.si
Valvazorjev krožnik

KRČMA NA GRADU BOGENŠPERK
Bogenšperk 5,
SI-1275 Šmartno pri Litiji
T: +386 (0)40 829 829
E: matevz.sotensek@gmail.com
www.primacku.si,
www.bogensperk.si
Valvazorjev krožnik

13 Dobrepolje

Dobrepolje

Iz gozda na
krožnik
Rodovitna Dobrepoljska
dolina je obdana z gozdovi,
v katerih rastejo gobe.
Nabiranje in prodaja gob pa
nista le dodaten vir dohodkov
lokalnemu prebivalstvu, ampak
tudi popestritev družinskih
jedilnikov v gobjih sezonah. Za
zimsko obdobje gobe vlagajo
v kis ali mast, ponekod jih
sušijo ali jih zamrznejo. Gobe
so živilo, ki v jedeh pomeni tudi
začimbo.

Gobova juha z žganci

Obara z lisičkami

Gobova juha z žganci je ponavadi
glavna jed, pravzaprav vrsta
enolončnice. Okus ajdovih žgancev
se odlično ujame z okusom gob in
tako skupaj ustvarita pravo ugodje
na krožniku.

Poleg jurčkov in drugih gobanov
so med mnogimi nabiralci in jedci
gob zelo priljubljene rumeno
oranžne lisičke, ki so primerne za
pripravo okusnih obar in juh.

Ponudnika

PIZZERIA ADAM
Ponikve 71,
SI-1312 Videm - Dobrepolje
T: +386 (0)1 780 74 30
E: adamic.trade@gmail.com

GOSTILNA BRDAVS
Videm 37,
SI-1312 Videm - Dobrepolje
T: +386 (0)1 780 73 37
E: mateja.brdavs@gmail.com
Gobova juha z žganci, obara z
lisičkami
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Gobova juha z žganci, obara z
lisičkami

14 Ivančna Gorica

Obednica stiškega samostana

Ora et labora
V razvoju prehranske kulture so imeli
pomembno vlogo samostani, ki so veliko
prispevali k izobraževanju na tem področju tudi
z uvajanjem nekaterih jedi in načinov njihove
priprave. Cistercijanski samostan v Stični je
ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. ob pomoči
sv. Bernarda. Prvi menihi so prišli v Stično že
leta 1132, leta 1135 pa je bil samostan dograjen
do te mere, da so se menihi lahko vselili vanj. V
času jožefinskih reform so leta 1784 samostan
razpustili, menihi pa so se spet vrnili vanj
leta 1898. Danes je samostan v Stični še edini
delujoči cistercijanski samostan v Sloveniji ter
predstavlja pomembno duhovno in kulturno
središče. Samostan je poleg duhovne dejavnosti
razvil razne gospodarske oblike na področjih
predelave mleka v mlečne izdelke, suhomesnatih
izdelkov in zdravilstva.
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Stiški samostanski čaji
Pater Simon Ašič (1906–1992) se je ukvarjal z naravnim
zdravilstvom s pomočjo zdravilnih rastlin. Sprva je
svoje znanje razvijal le za potrebe samostana, pozneje
pa je to svojo dejavnost razširil in nastala je vrsta
zdravilnih čajev, dostopnih v prosti prodaji. Bogata
zeliščarska zapuščina patra Ašiča predstavlja danes
uveljavljeno tržno znamko.

Stiška kmečka jelenova
salama
Salame so na Slovenskem mlad
prehranski izdelek, vendar je
njihova kakovost dosegla visoko
raven, ki jo odlikujejo različni
mesni nadevi, številne regionalne
in lokalne recepture ter izjemni
okusi.

Stiška kmečka konjska
salama
K razvoju salamarske kulture
veliko prispevajo številna
društva salamarjev, ki vsako leto
pripravijo tekmovanja za najboljše
salame. Osrednje vseslovensko
tekmovanje je vsako leto v
Sevnici.

Stiška kmečka svinjska
salama
Od vseh salam je najbolj
tradicionalna, saj je nadevana
s svinjskim mesom, slanino,
začimbami, in je eden od
izdelkov, ki ga pripravljajo ob
kolinah. Tudi v okviru te skupine
salam je vrsta lokalnih, celo hišnih
posebnosti.

Stiški sir
Izdelovanje sira je med
največjimi tradicijami velike
večine samostanov. V stiškem
samostanu izdelujejo stiški sir,
ki slovi po izjemnem okusu,
h kateremu pripomoreta
kakovostno mleko in predvsem
kakovostno krmljenje krav.

Ašičevi jabolčni kisi
Pater Simon Ašič je razvil štiri
vrste kisov za pripravo jedi in tudi
za zdravje, ki jih prodajajo kot
Ašičev domači jabolčni kis, Ašičev
jabolčni kis z medom, Ašičev kis s
česnom in Ašičev zeliščni kis.
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Ponudniki

Možnost nakupa
STIŠKA ČAJNICA
Poljanska cesta 6,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 320 77 68
E: stiska.cajnica@gmail.com
www.stiskacajnica.com
Stiški samostanski čaji, Ašičevi
jabolčni kisi, stiški sir
ČAJNICA IN ZELIŠČNA
LEKARNA
Stična 17, SI-1295 Ivančna Gorica
T: +386 (0)1 787 70 65
E: info@sitik.si
www.sitik.si
Stiški samostanski čaji, Ašičevi
jabolčni kisi, stiški sir, stiške
mesnine
MESARSTVO MAVER
LJUBLJANA
Brilejeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 519 27 15
www.maver.si
Stiške mesnine, Ašičevi jabolčni
kisi
TUŠ MARKET MARINKA
Stična 27a,
SI-1295 Ivančna Gorica
T: +386 (0)1 786 94 02
E: maver.sticna@siol.net
www.maver.si
Stiške mesnine, Ašičevi jabolčni
kisi
TUŠ MARKET MAVER
GROSUPLJE
Industrijska cesta 5,
SI-1290 Grosuplje
T: +386 (0)1 786 14 72
E: maver.grosuplje@siol.net
Stiške mesnine, Ašičevi jabolčni
kisi

15 Velike Lašče

Gostilna pri Kuklju

Kraljestvo potic
Zmerno vsakdanje in praznično
prehranjevanje z jedmi iz
žit, zelenjave, stročnic in
skromna uporaba mesa sta
stoletja oblikovali prehransko
podobo velikolaške občine.
In če se nekoliko pošalimo,
ni presenetljivo, da so v
takih razmerah tukaj zrasli
pomembni možje slovenske
kulture: »oče slovenske knjige«,
protestant Primož Trubar
(1508–1586), pisatelj in časnikar
Fran Levstik (1831–1887),
pesnik, pripovednik, dramatik
in urednik Josip Stritar
(1836–1923) ter pesnik,
pripovednik, dramatik in esejist
Jože Javoršek (Jože Brejc)
(1920–1990).

Poprtnik
Poprtnik je vrsta božičnega
obrednega kruha, ki se v različnih
območjih Slovenije različno
imenuje. Ker je praznični kruh,
je temu primerno izdelan iz
najboljše bele moke, tudi z
dodatki mleka in jajc, ter okrašen
s testenim okrasjem. V Velikih
Laščah so pred leti ponovno
začeli oživljati izdelovanje
poprtnikov.

Ocvirkovka, pehtranova in
orehova potica
V odlični gostilni pri Kuklju v
Velikih Laščah so pravi mojstri za
peko slovenskih potic.

Ponudnik

GOSTILNA PRI KUKLJU
Trubarjeva c. 31, SI-1315 Velike Lašče
T: +386 (0)1 788 90 98
E: gostilna.kukelj@siol.net
www.prikuklju.si
Ocvirkovka, pehtranova in
orehova potica
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16 Grosuplje

Tradicionalni pohod po Prešernovi poti

Ne naredi kruha
moka, ampak
roka!
Pekarna Grosuplje uvaja v krušno
kulturo široke potrošnje celo vrsto
novosti. Med njimi so inovativne
tehnološke posebnosti, ki temeljijo
na stoletnih izkušnjah naše krušne
kulturne dediščine. Med njimi
so droži, ki so našim prednikom
omogočale izdelovanje
kvašenega testa in izdelavo
kruha, ki je imel prijeten kiselkast
okus. V svoj proizvodni program
uvajajo tudi že pozabljene vrste
kruha in pekovskega peciva.
Tako s posebnim kruhom
spremljajo vse večje praznike,
pred nekaj leti pa so za protiutež
globalističnim vsebinam
uspešno ponudili kupcem
testene ptičke za valentinovo.
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Ponudniki
OKREPČEVALNICA PR' MRTINET
Luče 45, SI-1290 Grosuplje
T: +386 (0)41 414 200
E: tatjana@prmrtinet.si
www.prmrtinet.si
Jedi z ognjišča

Kruh in pekovsko pecivo
Pekarne Grosuplje
Znanje in mojstrstvo.

Možnost nakupa
HIŠA KRUHA
Gasilska cesta 2,
SI-1290 Grosuplje
T: +386 (0)51 284 333
www.mercator.si
Kruh in pekovsko pecivo Pekarne
Grosuplje
Kruh, pletenice, ptičke in
pekovsko pecivo Pekarne
Grosuplje prodajajo v vseh
Mercatorjevih prodajalnah.

Kopun z ognjišča
Vse jedi kuhajo le na ognjišču.

17 Škofljica

Gostilna Čot

Za gostilniško
mizo
Občina Škofljica je mlada
občina. Ustanovljena je bila leta
1995. Po velikosti (43 km2)
jo uvrščamo med manjše
občine. V občini svojo značilno
kulinarično razpoznavnost
še iščejo in odkrivajo, vendar
pa kljub temu v nekaterih
gostilnah že lahko ponudijo
svojevrstne jedi in kulinarične
posebnosti. V občini, kjer
se stikajo Ljubljansko barje,
cvetoči travniki in bogati
gozdovi, so vsi pogoji za
sobivanje človeka z naravnim
okoljem, kar vključuje tudi
njegove prehranske navade.

Čotovi pijavški žlinkrofi
Žlinkrofi so testeni žepki z
mesnimi in drugimi nadevi.
Poznani so v vaških, trških in
mestnih kuhinjah, bodisi kot
zakuha v juhi ali kot glavna jed.

Ponudnika
GOSTILNA ČOT
Kočevska cesta 140, SI-1291 Škofljica
T: +386 (0)1 366 12 02
E: franc.bolha@gmail.com
www.gostilna-cot.si
Čotovi pijavški žlinkrofi
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Slastna barjanska divjačina
v omaki
Bližina Ljubljanskega barja in
gozdovi nudijo dovolj divjačine za
pripravo okusnih divjačinskih jedi.

GOSTILNA PETKOVŠEK
Dolenjska cesta 446 A,
SI-1291 Škofljica
T: +386 (0)1 366 62 54
E: info@gostilna-petkovsek.si
www.gostilna-petkovsek.si
Slastna barjanska divjačina v omaki

18 Ig

Bajerji Draga

Spomini na
koliščarje
V starejšem holocenu
je območje današnjega
Ljubljanskega barja prekrivalo
plitvo jezero, ki se je
postopoma spremenilo v
barje. Pred okoli 6500 leti so
območje naselili poljedelci in
si postavili kolišča. Prvo tako
naselje so odkrili pri Igu že
leta 1875. V okviru skupne
nominacije »Prazgodovinska
kolišča okoli Alp« sta bili na
UNESCO Seznam svetovne
kulturne in naravne dediščine
leta 2011 vpisani dve skupini
kolišč na Igu na Ljubljanskem
barju. Življenje koliščarjev je v
literarni pripovedi opisal Janez
Jalen (1891–1966) v trilogiji
Bobri (1942/43). Podrobne
raziskave arheologov so odkrile
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vrsto značilnosti prehranske
kulture koliščarjev, ki so lahko
odlično izhodišče in izziv za
lokalno sodobno kulinarično
ponudbo. V prehranski kulturi
koliščarjev so prevladovala žita,
poznali so že zeleno, ohrovt
in korenje. Obirali in uživali so
jagodičevje, lovili in uživali so
tudi divjačino in vodne živali
(ribe, rake, vidre).

Koliščarski krožnik
Sodoben krožnik sestavljajo
živila, ki naj bi jih po raziskavah
arheologov poznali in uživali že
koliščarji.

Ponudnik
GOSTILNA GERBEC
Zabrv 22, SI-1292 Ig
T: +386 (0)1 427 23 41
E: info@gostilna-gerbec.si
www.gostilna-gerbec.si
Koliščarski krožnik

19 Borovnica

Soteska Pekel

Med Barjem in gozdovi
Občina Borovnica leži na stičišču Ljubljanskega
barja z gozdnatim kraškim svetom v smeri
proti Menišiji in Rakitni. Naravna posebnost je
divja soteska Pekel z več slapovi. Ob njenem
začetku je istoimenska gostilna, ki slovi po
odličnih postrvih in drugih jedeh. O lepotah
soteske Pekel je napisal pesem Franc Papler
(1842–1911), ki je kot učitelj leta 1875 prišel v
Borovnico ter deloval tudi kot sadjar, občinski
odbornik, načelnik gasilcev in bralnega društva
ter na raznih kulturnih področjih. Bil je tudi velik
ljubitelj narave. Vzgojil je posebno sorto jabolka,
ki je križanec med štajerskim bobovcem in zlato
parmeno ter se po njem imenuje »paplerjev
bobovec« oziroma »paplerka«. Njegovo delo
nadaljujejo člani borovniškega Sadjarskega
društva.
V prvi kitici pesmi o soteski Pekel pa je zapisal:
Peklenski ogenj tu ne peče,
nebeški le se širi hlad.
Po slapih bistra voda teče,
po grlih naših – trte sad.
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Naslednja posebnost Borovnice na področju
prehrane so nasadi ameriških borovnic. Borovnice
začno obirati okoli 20. junija in jih nabirajo vse
do začetka oktobra. Konec julija pripravijo vsako
leto v Borovnici osrednjo prireditev Dan borovnic,
ki ima značilno sestavljeno zasnovo z več
prireditvenimi vsebinami.

Prosena kaša s klobaso
Prosena kaša s klobaso je ena
od tradicionalnih slovenskih jedi.
Bolj ali manj zabeljena prosena
kaša je bila pogosta vsakdanja
jed. Praznični značaj je dobila le
takrat, ko so ji priložili še kuhano
meseno klobaso.

Paplerjev mošt
Jabolčni mošt ali jabolčno
vino nosi ime po znamenitem
borovniškem učitelju in sadjarju
Francu Paplerju.

Ponudniki
GOSTIŠČE PEKEL
Ohonica 22, SI-1353 Borovnica
T: +386 (0)1 754 61 24
E: pekel@siol.net
www.freetime.si/baza/
borovnica/pekel/index.html
Postrv iz Pekla
GOSTILNA GODEC
Paplerjeva ulica 12,
SI-1353 Borovnica
T: +386 (0)1 754 86 46
E: gostilna.godec@siol.net
www.gostilna-godec.com
Prosena kaša s klobaso
SADJARSKO DRUŠTVO
BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22,
SI-1353 Borovnica
T: +386 (0)1 754 62 68
E: tursic.dra@gmail.com
Paplerjev mošt

Postrv iz Pekla
Gostišče v Peklu slovi po odličnih postrvih, ki jih pripravljajo na različne
načine. Ujamejo jih neposredno iz bazena, v katerega se steka bistra voda
iz slikovite soteske.
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20 Logatec

Planinsko polje

Ob nekdanji furmanski
cesti
Skozi občino Logatec poteka nekdanja osrednja
furmanska cesta, ki je vodila z Dunaja do Trsta.
V gostilnah ob tej cesti so ponujali furmanom
in drugim popotnikom hrano in prenočišča.
Danes pričajo o tej obliki kulinarike le zapisani
zgodovinski spomini. Sodobno kulinarično
podobo ustvarja vrsta gostiln in t. i. kmetij
odprtih vrat, sooblikujejo pa jo tudi novodobne
picerije, bifeji, okrepčevalnice in slaščičarne. Zelo
razširjena v prehranski kulturi logaške občine je
špehovka. Med značilnimi jedmi, ki pa jih večino
težje najdemo v gostinski ponudbi, so tudi
koruzni močnik, koruzni žganci s krompirjem,
drobnjakovi in vinski štruklji, šara, na različne
načine pripravljena koleraba in druge. V
gostinskih lokalih prevladujejo splošne oziroma
mednarodne jedi, manj pa je regionalnih in
krajevnih posebnosti.
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Sadno žganje »tepkovec« in
jabolčni krhlji
Iz hruške tepke ali moštarice
kuhajo izvrstno sadno žganje,
ki ga z jabolčnimi in hruškovimi
krhlji ter suhimi slivami ponudijo
kot pozdrav ob prihodu. Še
primernejši je tepkovec kot
digestiv po dobrem kosilu ali
večerji.

Kmečka repa
H kmečki repi postrežejo
koruzno polento, ki jo ponekod
na Logaškem imenujejo tudi
»žganci«.

Špehovka
Špehovka je ena od slanih potic,
ki je najbolj značilna za zimsko
obdobje. Še zlasti jo pečejo v
pustnem času in ob raznih delih.
Za uživanje je najprijetnejša
takrat, ko je še topla.

Vinski štruklji
Izrazita logaška posebnost so
prav gotovo sočni vinski štruklji,
ki jih najprej spečejo, pred
serviranjem pa jih zalijejo še z
vinom.
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Ponudnik
IZLETNIŠKA KMETIJA ŠINKOVC
Medvedje Brdo 10, SI-1373 Rovte
T: +386 (0)1 750 11 39
E: vilma.brencic@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/sinkovc
Vinski štruklji, kmečka repa,
špehovka, sadno žganje in
jabolčni krhlji

21 Vrhnika

Črna kuhinja v rojstni hiši Ivana Cankarja

Skodelica kave
Kadar slišimo za Vrhniko, najprej pomislimo na
našega velikega pisatelja in dramatika Ivana
Cankarja (1876–1918), ki je v svojih delih omenjal
tudi nekatere podrobnosti s področja prehrane.
Na prvem mestu je prav gotovo njegova najbolj
priljubljena »jed« črna kava. V črtici Na peči pa
omenja »prešce«:
˝… Prešco boš dobil, lepo pečeno, rumeno in
hrustavo; tudi boš dobil hrušk in krhljev, morda
še kozarec jabolčnika povrhu …˝
V satiričnem delu Krpanova kobila, ki je bilo
naperjeno proti takratnemu meščanskemu
gledališkemu življenju na Slovenskem, je zelo
nazorno označil pomen uspešne peke potice:
˝Tako daleč so mi ti ljudje, ki sem jih nekdaj
od srca ljubil, da me ne zaboli več nobena njih
beseda in tudi misel ne. Čisto nič me ne boli, da
jih vidim in slišim poslednjikrat, in bolj mi je na
skrbi, če se je Manci potica posrečila ali ne.˝
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Naslednja posebnost vrhniške občine je
kartuzijanski samostan v Bistri pri Vrhniki, kjer
od leta 1953 domuje Tehniški muzej Slovenije.
Kartuzijanci so prišli v Bistro okoli leta 1220 in
dosegli višek svoje dejavnosti v 14. stoletju. V
zbirkah muzeja prikazujejo tudi mlinarstvo in
peko kruha ter prirejajo krušne delavnice.

Ponudniki
GOSTILNA BISTRA
Bistra 2, SI-1353 Borovnica
T: +386 (0)1 750 57 42
E: info@gostilna-bistra.com
www.gostilna-bistra.com
Štruklji s suhimi slivami, zaroštan
krompir, prešce
GOSTILNA BAJC
Sinja Gorica 12a, SI-1360 Vrhnika
T: +386 (0)1 755 34 77
E: info@gostilna-bajc.com
www.gostilna-bajc.com
Štruklji s suhimi slivami, zaroštan
krompir, prešce
GOSTILNA SIMON
Jelovškova ulica 6,
SI-1360 Vrhnika
T: +386 (0)1 755 24 60
E: info@gostilnasimon.si
www.gostilnasimon.si

Prešce
Prešce ali »prešice« (v manjši meri imenovane tudi »vahči« ali »vahtiči«;
izraz je sicer najbolj razširjen na Primorskem) so krušni hlebčki, s katerimi
so obdarovali otroke in reveže na vse svete (danes tudi dan spomina na
mrtve). Ponekod so s takimi hlebčki obdarovali na martinovo
(11. novembra), na Koroškem na mihelovo (29. septembra). V imenu
hlebčkov se skriva spomin na nekdanje vrste presnega, torej nekvašenega
kruha, ki so ga pozneje zamenjali hlebčki iz različnih vrst testa.

Štruklji s suhimi slivami
GOSTILNA CANKARJEV HRAM
Ljubljanska cesta 1,
SI-1360 Vrhnika
T: +386 (0)1 756 20 18
E: gostilna.cankarjevhram@siol.net
www.gostilna-godec.com
Štruklji s suhimi slivami, zaroštan
krompir

Zaroštan krompir
Zaroštan krompir je vrsta
krompirjeve juhe, zabeljene
s prežganjem. Jed je bila po
splošnem sprejetju krompirja v
19. stoletju razširjena kot pogosta
vsakdanja jed, zlasti ob kmečkih
delih.

Štruklji s suhimi slivami
Štruklji so poleg potic ena od
najznačilnejših in razširjenih
jedi v Sloveniji. V posameznih
gastronomskih regijah pripravljajo
številne lokalne inačice štrukljev
z različnimi nadevi. Vrhniška
posebnost so štruklji z nadevom
iz suhih sliv.
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GOSTILNA PRI KRANJCU
Hrib 11, SI-1360 Vrhnika
T: +386 (0)1 755 48 22
E: franci.tomazic@kabelnet.net
www.gostilna-kranjc.si
Štruklji s suhimi slivami

22 Horjul

Koze na paši

Po dolini in hribih
Horjulska dolina je vpeta
med Vrhniško in Polhograjsko
hribovje. Občina je bila
ustanovljena leta 1998 ter sodi
med tiste v Sloveniji, ki še
spoznavajo svojo kulinarično
razpoznavnost in značilnosti.
Na turističnih kmetijah na
območju občine ponujajo
nekatere hišne, lokalne in
predvsem splošno slovenske
jedi.
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Šara

Drobnjakovi štruklji

Splošno razširjena mesnozelenjavna enolončnica. Okus
jedi izboljša kos sveže (parklji)
ali prekajene (rebrca) svinjine,
ki se kuha skupaj s krompirjem,
repo, rumeno kolerabo, rdečim
in rumenim korenjem ter
peteršiljem. Ko je jed kuhana, jo
zabelijo z ocvirki.

Vrsta slanih kuhanih štrukljev
s skutnim nadevom, ki mu
primešajo drobnjak. Prav zaradi
drobnjaka so najprimernejša jed
pomladanskega in poletnega
obdobja.

23 Log – Dragomer

Polja v okolici Loga in Dragomerja

V znamenju
kačjega pastirja
Občina je bila ustanovljena
leta 2006. Čeprav sicer še
nima izoblikovane kulinarične
razpoznavnosti, pa kmetijske
površine na Ljubljanskem barju
in na drugi strani gozdovi na
gričevnatem obrobju ponujajo
dobro izhodišče za izbiro
značilnih jedi.

Jabolčne palčke
Svojevrstna lokalna inačica
jabolčnega zavitka.

Ponudnik
KLASEK, PEKARNA IN TRGOVINA
Vrhniška cesta 16,
SI-1225 Lukovica pri Brezovici
T: +386 (0)1 756 61 35
E: klasekdoo@siol.net
Jabolčne palčke
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24 Brezovica pri Ljubljani

Pogled na Ljubljansko barje

Gostilne v predmestju
Ljubljane
Brezovica je občina, ki je bila ustanovljena leta
1994 in je tako rekoč predmestje Ljubljane
na levi in desni strani stare ceste proti Trstu.
Razprostira se čez del Ljubljanskega barja in
sega vse do Rakitne pod vrhom Krima. V občini
deluje vrsta znanih in uveljavljenih družinskih
gostiln, ki že desetletja sooblikujejo kakovostno
gostinsko ponudbo Osrednje Slovenije. Med
njimi jih je kar nekaj na seznamu »klasičnih«
gostiln za poslovna kosila in večerje ter za
nedeljska družinska kosila. Njihovi meniji
gradijo na jedeh, ki so že vrsto let preizkušeno
kakovostne in sooblikujejo posamezne hišne
kulinarične razpoznavnosti. To je tudi dokaz
njihove uspešnosti. Gostilne Kopač, Pok,
Spodnji in Zgornji Kirn ter še nekatere so
nosilke kulinarične zgodbe občine Brezovica pri
Ljubljani.
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Telečja obara z ajdovimi
žganci
Telečja obara z ajdovimi žganci
je ena od najbolj klasičnih
slovenskih jedi, značilna tako za
mestne kot vaške jedilnike. V
mestnih gostilnah je bila značilna
krepka dopoldanska malica,
zlasti še za prišleke iz vasi, ki
so prihajali v mesto po raznih
opravkih.

Kopačev ocvrt piščanec
Gostilna Kopač ob stari cesti iz
Ljubljane proti Trstu zelo zgledno
ohranja svojo značilno stavbno
podobo, hkrati pa skrbi za
razpoznavnost kakovostnih hišnih
jedi. Med njeno »klasiko« sodijo
tudi slastni ocvrti piščanci.

Ponudniki
GOSTILNA PR KOPAČ
Tržaška cesta 418,
SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
T: +386 (0)1 365 30 66
E: info@pr-kopac.com
www.pr-kopac.com
Kopačev ocvrt piščanec, telečja
obara z ajdovimi žganci
GOSTILNICA KAŠČA MRLAČNIK
Podpeška cesta 22,
SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
T: +386 (0)1 365 75 72
E: info@kasca-mrlacnik.si
www.kasca-mrlacnik.si
Telečja obara z ajdovimi žganci
GOSTILNA BRUNARICA JEZERO
Jezero 79a, SI-1352 Preserje
T: +386 (0)1 363 14 40
E: brunarica.j@gmail.com
Telečja obara z ajdovimi žganci
HOTEL RAKITNA
Rakitna 150, SI-1352 Preserje
T: +386 (0)1 365 01 92
E: effekt.simenko@siol.net
www.effekt.si
Divji prašič v pikantni omaki s
hišnimi skutnimi štruklji

Divji prašič v pikantni omaki s hišnimi skutnimi štruklji
Če rečemo, da na Rakitni pričakujemo na krožniku tudi nekaj divjačinskega,
nismo v zmoti. Rakitna z okolico je namreč bogata z divjimi živalmi,
med katerimi so divji prašiči, srnjad, jelenjad. Tudi medvedi so občasni
obiskovalci tega dela Osrednje Slovenije.
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25 Dobrova – Polhov Gradec

Ročna izdelava sira v sirarstvu Orešnik

Dobrote Blagajeve dežele
Občina ponuja osrednji del svoje kulinarične
zgodbe s sloganom Dobrote Blagajeve dežele.
Izdelali so celo izvirni kulinarični spominek, ki
se imenuje Cula dobrot Blagajeve dežele*. Kdo
je bil torej ta Blagaj? Rihard Ursini grof Blagay
(1786–1858) se je leta 1808 poročil z lastnico
polhograjske graščine, baronico Antonijo.
Tu je 50 let upravljal posestva ter se kot
dober gospodarstvenik in župan zelo priljubil
lokalnemu prebivalstvu. Po njem je dobila ime
rastlina, ki raste po polhograjskih hribih in se
imenuje blagajev volčin, tudi blagajana (Daphne
blagayana). Leta 1838 si je prišel ogledat rastišče
blagajevega volčina saški kralj Friderik August,
zasluga grofa Blagaja pa je predvsem v tem, da
je bila rastlina uvrščena v znanstveni razvid.

Jabolčna in hruškova potica
Jabolčna in hruškova potica ne predstavljata novosti
ali posebnosti v zgodbi o slovenskih poticah, saj sodita
med najpogostejše potice v okoljih, kjer jim gmotne
razmere niso omogočale t. i. bogatih nadevov z orehi,
čokolado idr. Ob upoštevanju sodobnega kuharskega
znanja sta danes potici pravi kulinarični izziv.
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Ajdovi žganci s proseno
kašo
Izjemno zanimiva, predvsem
okusna kombinacija za pripravo
žgancev, ki je lahko glavna jed
ali priloga. Temelji na kulinarični
dediščini tega dela Slovenije,
kjer so bili žganci, podobno kot
v drugih predelih, vsakdanja
jutranja jed.

Fižol z jabolčnimi krhlji
Kombinacija kuhanih krhljev ali
tudi svežih jabolk ter jabolčne
čežane s fižolom je značilna
za Polhograjsko in Škofjeloško
hribovje, a tudi za nekatera druga
območja na Gorenjskem.

Siri sirarstva Orešnik
Sirarstvo Orešnik na Šentjoštu
nad Horjulom izdeluje odlične
izdelke iz kozjega mleka: naravni
in sadne kozje jogurte, kozjo
skuto, skutne namaze, kozjo
sirotko, več vrst mehkih, poltrdih,
svežih in zorjenih kozjih sirov.

Nojeve salame
Reja nojev je prisotna v nekaterih
območjih Slovenije in postopno
so se že uveljavili tudi nekateri
izdelki iz nojevega mesa, kakršne
so na primer nojeve salame. To je
razveseljivo, saj se s tem povečuje
paleta kakovostnih salamarskih
izdelkov.

Medene dobrote hiše medu
Božnar
Hiša medu Božnar iz Polhovega
Gradca je eno od uspešnejših
slovenskih podjetij, ki ponujajo
trgu več vrst medu, čebelje
pridelke in izdelke iz medu.
Med slednjimi so tudi Blagajev
medenjak, medeni kruh, več vrst
medenjakov in različne vrste
medu, čokolada s cvetnim prahom
in z medom ter vrtnicami.

Blagajev zeliščni čaj
V zdravem in naravnem okolju
Polhograjskega hribovja raste
cela vrsta zdravilnih rastlin, ki
sestavljajo mešanico za okusen
Blagajev zeliščni čaj.
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Ponudniki
GOSTIŠČE GRIČ
Šentjošt nad Horjulom 24d,
SI-1354 Horjul
T: +386 (0)41 256 990
E: info@gric.si
www.gric.si
Ajdovi žganci s kašo, fižol z
jabolčnimi krhlji, jabolčna in
hruškova potica, siri sirarstva
Orešnik, Blagajev zeliščni čaj
CULA DOBROT BLAGAJEVE
DEŽELE*
SIRARSTVO OREŠNIK
Šentjošt 59a, SI-1354 Horjul
T: +386 (0)41 798 285
Kozji siri
NOJ – TOMI
Butajnova 25, SI-1354 Horjul
T: +386 (0)41 895 770
E: noj.tomi@gmail.com
Nojeve salame
HIŠA MEDU BOŽNAR
Polhov Gradec 72,
SI-1355 Polhov Gradec
T: +386 (0)1 364 00 20
E: info@boznar.si
Paleta jedi z medom in iz medu:
Blagajev medenjak, medeni kruh,
čokolada s cvetnim prahom

*CULO DOBROT BLAGAJEVE
DEŽELE sestavljajo izdelki
lokalnih proizvajalcev, pridelani
na kmetijah na tradicionalen
način. Izdelki so zloženi v culi,
priložena pa sta lesen pribor
za enkratno uporabo in prtiček.
Naročiti je mogoče popotne
malice (lunch paket) ali catering
ponudbe.
Naročila za culo dobrot
sprejemajo v hiši medu Božnar.

26 Medvode

Pogled na Tehovec

Okusi med vodami in
hribovjem
Občina Medvode ima pravzaprav srečo.
Ima skoraj vse, kar je potrebno za sodobno
kulinarično ponudbo: vode, gozdove, travnike
in pašnike, njive in sadovnjake, kmetije, nekaj
odličnih gostinskih hiš, tri turistične kmetije,
leži v bližini Ljubljane in je eno od najbolj
obiskanih območij za izletnike, popotnike in
planince. V Sori pri Medvodah od leta 2004
organizirajo Festival kranjske klobase, ki je
večdnevna prireditev, povezana z znamenito
slovensko klobaso. Festival pripravijo zadnji
teden v avgustu, na njem pa ocenjujejo kranjske
klobase ter pripravijo razstavo jedi s kranjskimi
klobasami, večerni koncert in na koncu še
veselico, na kateri strežejo le kranjske klobase,
pivo Union in cviček. Vas Sora pri Medvodah
je še z nekom pomembna za zgodovino
gastronomije Slovenije. Tu je nekaj časa opravljal
duhovniško službo Valentin Vodnik (1758–1819),
ki je leta 1799 izdal prvo kuharsko knjigo v
slovenskem jeziku »Kuharske bukve«.
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Telečja jetra
Družinska gostilna Mihovec
v Zgornjih Pirničah deluje
v povezavi s kmetijo, kar
ji zagotavlja veliko večino
doma pridelanih živil. Ker po
lokalni pripovedi pravijo kraju
tudi »Telečje«, je popolnoma
razumljivo, da so na jedilniku
gostilne slastna telečja jetra.

Loška medla s kranjsko
klobaso
Hiša kulinarike Jezeršek je
vodilno slovensko družinsko
podjetje s področja priprave,
ponudbe in postrežbe ter
organizacije najrazličnejših na
kulinariki temelječih dogodkov.
Bili so tudi prvi, ki so začeli
vključevati v svojo ponudbo tudi
sodobno interpretirane krajevne
in regionalne jedi Slovenije.

Svinjska pečenka s kolinami
in prilogo
Katarina nad Ljubljano je
priljubljena izletniška točka.
Na stičišču poti stoji gostilna
Dobnikar in malo je tistih
izletnikov, ki gredo le mimo nje.
Med vrhunskimi hišnimi jedmi je
tudi svinjska pečenka s hišnimi
kolinami.

Ponudniki
GOSTINSTVO JEZERŠEK
Sora 1a, SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 361 94 21
E: gostinstvo@jezersek.si
www.jezersek.si
Kranjska klobasa, jedi s kranjsko
klobaso
SLAVKOV DOM,
GOSTILNA BELŠAK
Golo Brdo 8, SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 361 12 42
E: info@gostilnabelsak-slavkovdom.si
www.gostilnabelsak-slavkovdom.si
Goveja zarebrnica in jedi iz
starane govedine, kranjska
klobasa, jedi s kranjsko klobaso,
svinjska pečenka s kolinami in
prilogo
GOSTILNA DOBNIKAR
Topol pri Medvodah 1,
SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 361 29 10
E: info@gostilna-dobnikar.com
www.gostilna-dobnikar.com
Svinjska pečenka s kolinami in
prilogo
GOSTILNA MIHOVEC
Zgornje Pirniče 54,
SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 632 30 60
E: gostilna.mihovec@siol.net
www.mihovec.com
Telečja jetra

Goveja zarebrnica na žaru
Na Golem Brdu stoji Slavkov
dom, nekdanja nemška karavla,
ki so jo po koncu druge svetovne
vojne spremenili v neke vrste
planinsko kočo. V njej je sedaj
gostilna družine Belšak, še eno
od zelo obiskanih gostišč v
medvoški občini. Kuhar Dušan
Belšak je velik poznavalec
govedine, s svojo kuharsko ekipo
pa pripravlja še vrsto drugih
okusnih jedi.
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Kulinarična ponudba na prireditvah
od maja 2013 do aprila 2014
Mesec

Februar
26. 2. 2014
Marec
1. 3. 2014
1. 3. 2014
5. 3. 2014

Kraj

Naziv prireditve

Informator

Pijava Gorica

Obisk kurentov, srečanje z
domačimi maškarami

Društvo Ravnovesje Pijava Gorica, T: +386 (0)41 611 009
E: toncka.pal@gmail.com, www.facebook.com/pijava

Ljubljana,
mestno središče
Ivančna Gorica

Zmajev karneval

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si
Grand hotel Union, T: +386 (0)1 308 12 70
E: hotel.union@gh-union.si, www.gh-union.si
Gostilna Narobe, T: +386 (0)1 564 20 89
E: gostilna.narobe@gmail.com
Turistično društvo Zagradec
T: +386 (0)41 800 810, +386 (0)1 787 60 05
Komunalno podjetje Logatec, T: +386 (0)1 781 21 10
E: info@kp-logatec.si, www.kp-logatec.si

Pustna sobota na tržnici v Ivančni
Gorici
Slanikova pojedina

5. 3. 2014

Ljubljana,
Grand hotel Union
Trzin

8. 3. 2014

Zagradec

Gregorjev sejem

15. 3. 2014

Logatec

Gregorjev sejem

April
6. 4. 2014

Gradišče nad Stično

Žegnanjska nedelja na Gradišču

6. 4. 2014

Horjul

Spomladanski sejem

12. 4. 2014

Škofljica

Velikonočna tržnica

12. 4. 2014

Ivančna Gorica

Ivankin sejem

26. 4. 2014

Polhov Gradec

Salamijada

Konec aprila
2014
Maj
5. in 6. 5. 2013

Lukovica pri
Domžalah

Peregrinov sejem

Trzin

Florijanov sejem

11. 5. 2013

Ivančna Gorica

Spomladanska tržnica

11. 5. 2013

Medvode

Spomladanska tržnica

11. 5. 2013

Slanikova pojedina

Ljubljana,
Pogačarjev trg
Vsak petek od
Ljubljana,
17. 5. do oktobra Pogačarjev trg
25. 5. 2013
Šmartno pri Litiji,
Cerovica
25. 5. 2013
Ljubljana,
Pogačarjev trg
Junij
1. 6. 2013
Ljubljana,
Pogačarjev trg
2. in 9. 6. 2013 Janče

Dobrote slovenskih kmetij

15. 6. 2013

Domžale

BIO dan v Češminovem parku

15. 6. 2013

Zapotok

Hribovski golaž

16. 6. 2013

Dobrepolje

Golažijada

15. 6. 2013

Šentvid pri Lukovici

Vidov sejem

21. 6. 2013

Vrhnika

Festival hrane

22. 6. 2013

Ljubljana,
mestno središče
Dragočajna,
Kamp Smlednik

Ljubljanska vinska pot

Borovnica

Dan borovnic

Višnja Gora

Anin sejem

23. 6. 2013
Julij
26. in 27. 7.
2013
28. 7. 2013
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Odprta kuhna
Golažijada v Pustovem mlinu
Pridelano in ponujeno z ljubeznijo

Diši po Prekmurju
Jagodne nedelje

Slovenski dan v Dragočajni

Planinsko društvo Šentvid pri Stični
T: +386 (0)41 456 914, www.hribi.net/izlet/mekinje
Turistično društvo Horjul, T: +386 (0)51 316 318
E: td.horjul@gmail.com
Družina Čučkin, T: +386 (0)1 366 71 50
E: ruskovi@siol.net, www.kmetija-ruskovi.netti.net
Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si
Turistično društvo Veternik, T: +386 (0)31 313 250
E: info@tdveternik.com, www.tdveternik.com
Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica
T: +386 (0)41 873 979, E: todbrdolukovica@gmail.com
Turistično društvo Kanja Trzin, T: +386 (0)1 564 47 30
E: info@td-trzin.si, www.td-trzin.si
Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si
Turistična zveza Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46
E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si
Odprta kuhna, T: +386 (0)40 594 875
E: info@odprtakuhna.si, www.odprtakuhna.si
Gostilna Pustov mlin, T: +386 (0)1 899 23 60
E: pustovmlin@gmail.com
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si
JPLPT, T: +386 (0)1 300 12 00
E: info@lpt.si, www.lpt.si
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Občina Domžale, T: +386 (0)1 722 07 14
E: vido.repansek@domzale.si, www.domzale.si
Turistično društvo Kurešček, T: +386 (0)40 292 975
E: tdkurescek@gmail.com
Turistično društvo Podgora, T: +386 (0)31 603 885
E: td.podgora@gmail.com
Turistično društvo sv. Vid, T: +386 (0)41 386 573
E: tdsv.vid@gmail.com
TIC Vrhnika, T: +386 (0)1 755 10 54
E: info@zavod-cankar.si
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
TIC Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46
E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si
Občina Borovnica, T: +386 (0)1 750 74 60
E: obcina@borovnica.si, www.borovnica.si
Turistično društvo Višnja Gora, T: +386 (0)41 554 548
E: info@td-visnjagora.si, www.td-visnjagora.si

28. 7. 2013

Moravče

Kmečki praznik

Društvo podeželske mladine, T: +386 (0)41 987 571
E: dpm.moravce@gmail.com

Avgust
5. 8. 2013

Medvedje Brdo

Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše
T: +386 (0)41 778 839, www.logatec.si
Kulturno društvo Priden možic, T: +386 (0)1 839 76 07
E: info@domkulture.org
TIC Vrhnika, T: +386 (0)1 755 10 54
E: info@zavod-cankar.si
Športno turistično društvo Sora, T: +386 (0)41 707 429
Hiša Jezeršek, Sora pri Medvodah, T: +386 (0)1 361 94 11
www.festival-kranjske.si
Vinogradniško, sadjarsko, turistično društvo Debeli Hrib
T: +386 (0)41 640 645

9. do 18. 8.
2013
10. 8. 2013

Kamnik

Kmečki praznik na Medvedjem
Brdu
Kamfest

Vrhnika

Ribiška veselica

21. do 24. 8.
2014

Sora pri Medvodah

Tradicionalni festival kranjske
klobase

31. 8. 2013

Temenica, Debeli Hrib

Srečanje vinogradnikov Dolenjske

Ljubljana,
mestno središče
Kamnik

Prireditve v času Evropskega
košarkarskega prvenstva 2013
Dnevi narodnih noš in oblačilne
dediščine
Jesenske dobrote

September
4. do 22. 9.
2013
5. do 8. 9.
2013
7. 9. 2013
7. 9. 2013

Ljubljana,
Pogačarjev trg
Brdo pri Lukovici

7. in 8. 9. 2013

Polhov Gradec

8. 9. 2013

Medvode,
Pirniče
Ig

14. 9. 2013
14. 9. 2013
14. 9. 2013

Ljubljana,
Pogačarjev trg
Ivančna Gorica

15. 9. 2013

Dobrepolje

21. in 22. 9.
2013
22. 9. 2014

Mengeš

Dan odprtih vrat poskusnega
sadovnjaka na Brdu pri Lukovici
Blagajevi dnevi
Semanji dan na Telečjem
Ižanski sejem in tekmovanje
kuharjev za pokal »Šefla«
Eko praznik
Praznik krompirja
Razstava gob in tekmovanje v
kuhanju gobjih jedi
Mihaelov sejem
Zeljada

28. 9. 2013

Ljubljana,
Zajčja Dobrava
Domžale

29. 9. 2013

Trzin

Žegnanje

Oktober
5. 10. 2013

Škofljica

Kmečka tržnica

6., 13. in 20. 10. Janče
2013
12. 10. 2013
Ljubljana, Barje
12. 10. 2013

Pijava Gorica

Druga ali tretja nedelja
13. 10. 2013

Moravče

Ljubljana,
Pogačarjev trg
19. 10. 2013
Lukovica pri
Domžalah
Konec oktobra Ivančna Gorica,
Lučarjev Kal
November
9. 11. 2013
Ljubljana

BIO dan v Češminovem parku

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
T: +386 (0)1 831 82 50, www.kamnik-tourism.si
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si
Kmetijski inštitut Slovenije, T: +386 (0)31 537 449
E: roman.mavec@kis.si
Polhograjska graščina, T: +386 (0)1 364 56 94
E: p.grascina@volja.net, www.grad-polhovgradec.si
TIC Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46
E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si
Občina Ig, T: +386 (0)1 280 23 18
E: info@obcina-ig.si, www.obcina-ig.si
JPLPT
T: +386 (0)1 300 12 00, E: info@lpt.si, www.lpt.si
Kmetijska zadruga Stična, T: +386 (0)1 788 76 00
www.kz-sticna.si
Turistično društvo Dobrepolje
T: 386 (0)41 962 823, E: td.dobrepolje@gmail.com
Turistično društvo Mengeš, T: +386 (0)31 725 621
E: info@td-menges.si, www.td-menges.si
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Občina Domžale, T: +386 (0)1 721 07 14
E: vido.repansek@domzale.si, www.domzale.si
Turistično društvo Kanja Trzin, T: +386 (0)1 564 47 30
E: info@td-trzin.si

Družina Čučkin, T: +386 (0)1 366 71 50
E: ruskovi@siol.net, www.kmetija-ruskovi.netti.net
Kostanjeve nedelje na Jančah
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Jesenska tržnica
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Kostanjev piknik in pridelava
Kulturnoumetniško društvo Pijava Gorica
sokov na star način
T: +386 (0)41 413 624, E: ks.pijavagorica@gmail.com
Kostanjeva nedelja na Rači
Turistično društvo Moravče, T: +386 (0)41 326 292
E: info@turisticnodrustvo-moravce.org
Praznik sira
JPLPT, T: +386 (0)1 300 12 00
E: info@lpt.si, www.lpt.si
Lukov sejem
Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica
T: +386 (0)41 873 979, E: todbrdolukovica@gmail.com
Dan jeseni in zbiranje naj pridelkov Kmetijska zadruga Stična, T: +386 (0)1 788 76 00
E: info@kz-sticna.si, www.kz-sticna.si
Ljubljanska vinska pot

9. 11. 2013

Ivančna Gorica

Martinova tržnica

15. 11. 2013

Moravče

Martinov sejem

December
5. 12. 2013 do
1. 1. 2014
6. do 31. 12.
2013

Ljubljana,
mestno središče
Kamnik

Praznični sejem,
December v Ljubljani
Kamnik decembra

Ivančna Gorica,
Škofljica, Trzin

Miklavževi in božično-novoletni
sejmi

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si
Občina Moravče, T: +386 (0)31 634 377
E: vojka.rebolj@gmail.com, www.moravce.si
TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
T: +386 (0)1 831 82 50, www.kamnik-tourism.si
TIC, TD, idr.

Datumi nekaterih prireditev niso točno določeni oziroma se lahko še spremenijo. Priporočamo, da jih preverite pri navedenih
informatorjih oziroma v Slovenskem turistično informacijskem centru, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
T: +386 (0)1 306 45 75, stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com.
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Izdajatelj: Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, SI-1000 Ljubljana
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
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Ta tiskovina je izdelana iz do okolja prijaznega papirja. Prispevajte k varovanju okolja – ne zavrzite je, dajte jo prijatelju!
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