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Spoštovan! 

 

 

V želji, da Vam predstavimo naš kraj, Vas vabimo, da nas na Vaši poti obiščete in si ogledate 

nekaj zgodovninskih zanimivosti, katere so značilne za občino Cerklje na Gorenjskem in 

Kranj. 

 

Organiziramo Vam ogled Gradu Strmol, Gradu Brdo, parka in kongresnega centra na Brdu pri 

Kranju, center malega mesta Cerkelj, čebelarskega muzeja in Samostana Velesovo, lahko tudi 

ogled botaničnega vrta Šenturška gora.  

V času kosila pa Vam bomo na naši domačiji postregli z odlično domačo hrano. 

 

CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

 
 

 

 

Najlepše urejeno manjše mesto 2011, 2010, 2008 

in drugo najlepše v letu 2013. 

 

Med barvitimi polji, razgibanimi hribi pod pobočjem Krvavca vabi že vrsto let najlepše 

urejeno manjše mesto – Cerklje na Gorenjskem. Bogata kulturno-zgodovinska dediščina, 

označene kolesarske in pohodniške poti, pestra kulinarična ponudba ter blagodejno podnebje 

hribovskih vasic bodo prepričali, da se boste k nam vedno znova radi vračali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Cerklje 
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V središču Cerkelj dominira župnijska baročna cerkev Marije Vnebovzete, ob njej se nahaja 

pokopališče z vežico, narejeno po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Ob cerkvi stoji spomenik 

skladatelja in dirigenta Davorina Jenka, ki je bil rojen v vasi Dvorje pri Cerkljah. 

Številni znani Slovenci so se v Cerkljah rodili ali tu bivali; nasproti stavbe Občine Cerklje se 

nahaja hiša gledališkega igralca in režiserja Ignacija Borštnika, ki se je v Cerkljah rodil leta 

1858. Njegovo igralsko nadarjenost je opazil ljubljanski župan, Ivan Hribar, ki je leta 1886 

kupil pogorišče Lukeževe hiše in jo nato preuredil v lastno poletno rezidenco, Secesijsko 

Hribarjevo vilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Spominski park                                                                    Hribarjeva vila 

 

Ob Hribarjevi vili se nahaja Spominski park z doprsnimi kipi pomembnih mož, ki so s svojim 

delom prispevali k razvoju in prepoznavnosti ne samo Cerkelj, ampak tudi širše slovenske 

kulture. 

Nasproti parka stoji Petrovčeva hiša iz 18. stoletja, ki priča o načinu življenja premožnejših 

kmečkih ljudi in gostilniške dejavnosti. V hiši danes domuje Turistično-informativni center, 

Knjižnica ter muzej z etnološko in arheološko zbirko. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                      Grad Strmol                                                                       Samostan Velesovo 
 

Iz Cerkelj nas pot proti Adergasu pelje mimo gradu Strmol. Od dvanajstih srednjeveških 

gradov na območju cerkljanske občine se je do danes ohranil le strmolski grad. Grad je v 

celoti obnovljen in sprehod po njem ponuja nepozabno doživetje. 
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Na koncu doline Graben, v vasi Adergas, je nekoč stal znameniti dominikanski samostan 

Velesovo, ustanovljen leta 1238. Najbolj znana je nekdaj samostanska, danes župnijska 

cerkev Marijinega oznanjenja s katakombami in najstarejšim Marijinim kipom z Jezusom na 

Slovenskem. 

 

V občini Cerklje se nahaja tudi zanimiva zasebna zbirka  

Čebelarsko-kmečki muzej Franci Strupi na Spodnjem Brniku.  

V Čebelarsko-kmečkem muzeju se spoznate s tradicijo pridelave  

medu nekoč in danes. Ogledate si lahko različne predmete, ki so  

jih nekoč uporabljali čebelarji za pridobivanje medu.  

Z razstavljenimi predmeti, kot so lončeno posodje in drugi uporabni  

predmeti ter čevljarski pripomočki, se predstavlja tudi tradicija  

življenja nekoč. Skozi sobe v obnovljeni stari hiši vas bo skozi čas                Čebelarski muzej 

vodila bogata zbirka čebelarstva in kmečkega orodja. 

 

Brdo pri Kranju – ogled gradu Brdo,  parka in kongresnega centra 

 

Najvišja protokolarna srečanja, vrhunske kongresne in konferenčne prireditve, posebne 

uradne in zasebne slovesnosti ter razkošje drugih doživetij imajo svoje pravo mesto v 

naravnem okolju pred čudovito kuliso gora – na Brdu pri Kranju. 

  

 

 

 

 

 

 

                           Park Brdo                                                               Grad Brdo 

 

 

 

Sami sestavite paket za ogled znamenitosti in pomagali vam bomo pri organizaciji. 
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Cenik ogledov za skupine: 

 

Grad Strmol 7 € 

Grad Brdo s kongresnim centrom in parkom 2 € 

Središče cerkelj 3 € 

Samostan Velesovo 

Čebelarski muzej 3 € 

 

Kosilo na domačiji Vodnik:  7 – 13€  

-  7€: enolončnica, sladica,  

- 11€: goveja in gobova juha, svinjska pečenka, file piščanca dunajsko, pražen krompir, 

pommes, sestavljena solata, sladica,  

- 12€: goboa in goveja juha, telečja krača, file piščanca dunajsko, pražen krompir, 

pommes, sestavljena solata, sladica) IZBOR KOSIL PO PREDNAROČILU 

 

Če se Vam naša ponudba zdi zanimiva in potrebujete še kakšno informacijo, nas prosimo, 

kontaktirajte na:  

 

Email: info@domacija-vodnik.si 

Telefonsko številko: 04 29 27 260.  

Ogledate si lahko tudi našo spletno stran: www.domacija-vodnik.si 

 

Veselimo se srečanja z Vami. 
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