
                                                  
Srebrno priznanje 2012  

GREMO V CERKLJE?

 

 
Med barvitimi polji, razgibanimi hribi pod pobočjem Krvavca vabi že vrsto let najlepše urejeno manjše 
mesto – Cerklje na Gorenjskem. Bogata kulturno
pohodniške poti, pestra kulinarična ponudba ter blagodejno po
da se boste k nam vedno znova radi vračali.
 
V Cerkljah se v zanimiv niz prepleta naravna in kulturna dediščina; 
kolesarjenje, hribovito zaledje je prepleteno s pohodniškimi potm
in sedanjost hodita z roko v roki. Kraji bogate dediščine pripovedujejo številne zgodbe in pričajo o p
Cerkelj že v preteklosti.  
 

V središču Cerkelj dominira župnijska 

vežico, narejeno po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika
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
nadarjenost je opazil ljubljanski župan, 

preuredil v lastno poletno rezidenco, 
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      Najlepše urejeno manjše mesto 
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Drugo najlepše v letu 2013.

GREMO V CERKLJE? 

ZAKAJ PA NE? 

Med barvitimi polji, razgibanimi hribi pod pobočjem Krvavca vabi že vrsto let najlepše urejeno manjše 
Cerklje na Gorenjskem. Bogata kulturno-zgodovinska dediščina, označene kolesarske in 

pohodniške poti, pestra kulinarična ponudba ter blagodejno podnebje hribovskih vasic bodo prepričali, 
k nam vedno znova radi vračali. 

V Cerkljah se v zanimiv niz prepleta naravna in kulturna dediščina; nižinsko območje 
esarjenje, hribovito zaledje je prepleteno s pohodniškimi potmi, na celotnem območju pa preteklost 

in sedanjost hodita z roko v roki. Kraji bogate dediščine pripovedujejo številne zgodbe in pričajo o p

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

načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Ob cerkvi stoji spomenik
jen v vasi Dvorje pri Cerkljah.  

v Cerkljah rodili ali tu bivali; nasproti stavbe Občine Cerklje se nahaja 

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. 
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Najlepše urejeno manjše mesto  
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Drugo najlepše v letu 2013. 

 

Med barvitimi polji, razgibanimi hribi pod pobočjem Krvavca vabi že vrsto let najlepše urejeno manjše 
zgodovinska dediščina, označene kolesarske in 

dnebje hribovskih vasic bodo prepričali,  

nižinsko območje ponuja možnosti za 
i, na celotnem območju pa preteklost  

in sedanjost hodita z roko v roki. Kraji bogate dediščine pripovedujejo številne zgodbe in pričajo o pomenu 

, ob njej se nahaja pokopališče z 

spomenik skladatelja in dirigenta 

v Cerkljah rodili ali tu bivali; nasproti stavbe Občine Cerklje se nahaja rojstna 
, ki se je v Cerkljah rodil leta 1858. Njegovo igralsko 

eta 1886 kupil pogorišče Lukeževe hiše in jo nato 

 
 



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.  
 

 
                                        Spominski park                                                    Petrovčeva hiša 
 

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.  
 

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.  
 

 
                                           Grad Strmol                                                    Samostan Velesovo 
 
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 vodila bogata 
zbirka čebelarstva in kmečkega orodja. 
 
 
 
 



       
 
Gričevnato zaledje Cerkelj nudi številne možnosti za pohodništvo ter aktivno preživljanje prostega časa. 

Priljubljen cilj pohodnikov je Štefanja Gora, v neokrnjeni naravi Šenturške Gore se nahaja zeliščna bio 
kmetija Mirjam Grilc, kjer se v okviru zeliščnih delavnic in obiska zeliščnega vrta spoznate z ekološkim 
načinom pridelave in predelave zelišč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Športno središče Krvavec obiskovalce vabi tako pozimi kot poleti. Zimsko smučarsko središče s 30 km prog 
je eno najbolj urejenih smučišč v Sloveniji. V poletnem času Krvavec nudi številne možnosti za pohodništvo, 
ogledate si lahko Plečnikovo kapelo Marije Snežne ter arheološka najdišča.  
 

 
 
 

Vabimo vas, da zanimivo popotovanje po Cerkljah in okolici zaključite v eni od gostiln,  
ki ponujajo okusno domačo hrano. 



 
 

Dobrodošli v Cerkljah pod Krvavcem,  
potrudili sem bomo, da nas boste od nas odšli polni lepih vtisov! 

 

 
 

 
 

»So poti, ki vodijo v nove kraje, 

so poti na katerih se marsikaj doživi, 

so poti, ki vodijo v nova spoznanja 

in so poti, ki vodijo v srca ljudi.« 
 
 

 
Zavod za turizem Cerklje 

 
 

 
Informacije: Turistično-informacijski center Cerklje na Gorenjskem, tel.: 04 28 15 822. 

Petrovčeva hiša, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem, info@tic-cerklje.si; www.tic-cerklje.si 


