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Aktiven oddih v Cerkljah v vseh letnih časih
Pod Krvavcem
smo mi doma
Tam, kjer so visoki hribi,
tam, kjer polje se konča,
je od Kamnika do Kranja,
vsa dežela pravljična.
Tu najlepša je narava,
tu slovenski rod živi,
po vseh krajih posejana
Z dobrimi ljudmi.
Sredi polja se ustavim
in se v hribe zastrmim,
vas domača me pozdravi,
na Krvavec si želim.
Se Šenturška Gora riše,
med gozdovi s cerkvico,
nas Ambrož še malo višje
vabi na goro.
Pod Krvavcem smo mi doma,
v našem malem raju,
vsak svoj košček tu ima
modrega neba.
Pod Krvavcem smo mi doma,
lepšega ni kraja,
kot najlepše rože cvet,
je naš planinski svet,
kot najlepše rože cvet,
je naš planinski svet.
(Franci Prosenc)
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Šarm podeželja in neokrnjena narava v vsej svoji
raznolikosti in lepoti.
Številne možnosti rekreacije in sprostitve: na Krvavcu,
Štefanji in Šenturski  Gori, ob ribnikih Češnjevek in
Lahovčah, v drugih nižinskih delih in okolici Cerkelj.
Čudoviti razgledi, bujna flora in vznemirljiva favna.
Sproščujoč stik z živalmi.
Možnost nakupa domačih izdelkov.
Energija celotne pokrajine in številnih  cerkva.
Veličastje Cerkve Marije Vnebovzete in Samostana
Velesovo v Adergasu.
Rojstna hiša Ignacija Borštnika in drugi pomniki
kulturne dediščine.
Čari posestva in vznemirljive zgodbe Gradu Strmol.
Pestra in vrhunska prireditveno-družabna dejavnost.  
Pristna domača hrana in izborna sodobna  kulinarika.
Širok izbor namestitev za vsak okus in žep –
od romantične alpske brunarice pa vse do gradu.
Slikovito podeželsko okolje Cerkelj vam ponuja vse to in še več.
Spoznajte naravno in kulturno dediščino ter gastronomijo Cerkelj   in uživajte v gostoljubju
domačinov, ki vas bodo vzeli za svojega ter poiskali načine za  uresničitev vaših želja.      
Odkrijte Cerklje peš, s kolesom, motorjem, avtom ali na konju.  Spustite se s Krvavca s padalom;
nagrajeni boste z nepozabnimi vtisi, globoko sproščenostjo in občutkom biti eno z naravo.  
Cerklje  že vrsto let osvajajo vodilna mesta za najbolje urejen manjši kraj v Sloveniji. Po rezultatih
nedavne študije se Cerklje ponašajo tudi z nazivom občine z najvišjo kakovostjo življenja in to
prav med vsemi 211-imi slovenskimi občinami.
Predlagamo, da se o tem prepričate tudi sami. Dobrodošli kot obiskovalci, turisti ali investitorji.
Morda si Cerklje celo izberete za svoj novi dom, tako kot so si streho cerkljanskega župnišča
za svoje varno prebivališče izbrale štorklje, sicer ne ravno značilne prebivalke našega dela
Slovenije.     
Življenje v Cerkljah je lepo in upamo, da se kmalu vidimo.   
Vaš Zavod za turizem Cerklje

Doživite prepletanje
tradicije in sodobnosti
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Veličastna
pobočja Krvavca

Krvavec – rajska narava,
prečudoviti razgledi,
neskončno letnih ter zimskih
aktivnosti, nepozabne zabave
za vse generacije,
dobra domača hrana in
romantika alpskih koč.
Le 25 km od glavnega
mesta Slovenije in 8 km
od osrednjega slovenskega
letališča na Brniku.
Do Krvavca lahko pridete
s kabinsko žičnico;
z avtomobilom ali kolesom
je dostopen tudi po
pretežno asfaltirani cesti
iz Cerkelj preko Ambroža
pod Krvavcem, navdušeni
pohodniki pa se nanj lahko
odpravite tudi peš.

Krvavec - gora v Kamniško-Savinjskih Alpah (1853 m) in zimsko

smučišče ter letno rekreacijsko središče RTC Krvavec, ki se razprostira
po pobočjih te gore; nekdaj visokogorski naselji lovcev in pastirjev iz
srednjega veka (9.–16. stoletje) ter prostor legendarnih velikanov Ajdov.
Krvavec   je vrh na robu Kalškega
pogorja; stranski greben Kamniško
– Savinjskih Alp, ki se severno od
prestolnice dviga nad Ljubljansko
kotlino.
Nekdanji ledenik je pobočje Krvavca zaoblil, zato so ljudje v preteklosti posekali redko drevje in ruševje
ter okrog vrha ustvarili več planin.
Planinski stanovi Krvavca se ločijo
od stanov na sosednjih planinah po
stavbnem gradivu; niso namreč iz
lesa, temveč so kamniti.

Pašništvo na Krvavcu

Na območju Krvavca delujeta dve pašni skupnosti, ki
združujeta lastnike zemljišč: Pašna skupnost Jezerca in Pašna skupnost Kriška planina. Na okoli 290 ha
zemljišč, namenjenih za pašo, se od sredine junija do
sredine septembra pase okoli 350 glav živine.

Ker Krvavec leži v višinskem pasu,
so njegovi pašniki pozimi urejeni v
smučišča.
Poleti pa so planinski pašniki in
grebeni okrog Krvavca prijetno
sprehajališče zaradi izredne razgledne lege nad Ljubljansko kotlino
in njenim celotnim hribovskim ter
gorskim zaledjem.

Plečnikova Kapela
Marije Snežne (1929)

Prvo nedeljo po velikem Šmarnu je v Plečnikovi Kapeli
Marije Snežne na Krvavcu žegnanje, vsako nedeljo v juliju, avgustu in septembru pa maša ob 15. uri.

Legenda o Ajdovskih deklicah in nastanku imena Krvavec
Legenda o Ajdovskih deklicah in nastanku imena Krvavec
Ajdovski deklici sta bili velikanki – lepotici, ki si ju je zaželel
strašni kralj Pesjanov, ljudi s pasjimi glavami.
Pred njim sta zbežali visoko gor v planine, kamor jima vojska Pesjanov
ni mogla slediti. Na planinah, visoko gori na Krvavcu,
sta sedeli noč in dan ter zrli v dolino na svoj razdejani grad.
Bridko sta jokali za svojim očetom – velikanom, ki so ga pogubili Pesjani in
točili krvave solze, da je z vrha Krvavca v nižavo pritekel krvav potok solza.
Od tod ima gora še dandanes svoje ime.
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Bele skale okrog pobočij Krvavca, ki danes prijazno nudijo oporo
utrujenim pohodnikom, so po ljudskem pripovedovanju
okamenele kosti velikana – očeta Ajdovskih deklic.

Smučišče Krvavec – 30 km odlično urejenih prog.

Možnost izposoje kompletne opreme in oblačil ter hitri servis za popravilo smuči in boardov.

Manner otroški park – različni objekti in
terenske oblike za brezmejno otroško zabavo na
snegu
(vir: STO in fotografa iztok Medja)

Snežni park Krvavec – za deskarje in
smučarje, ki jih mikajo triki na različnih objektih
in skakalnicah.
(vir: STO in fotografa iztok Medja)

Šola smučanja – do pr(a)vih zavojev

Audi Quattro veleslalomska proga
z merjenjem časa – primerna za rekreativno

Snowbiking – malo drugačno kolesarjenje,
varno, zabavno in primerno za vse starosti

Dva poligona za otroke
in smučarje začetnike –
poligon Gospinca in Poligon ter
sankališče Kriška planina

preizkušanje in za izvedbo različnih tekmovanj

Dnevno in nočno sankanje – popolna
zabava z družino ali prijatelji

Številne druge aktivnosti in igre na snegu –
odkrivanje zasnežene pokrajine s pomočjo krpelj, pležuh, hokej
z metlami na snegu, snežni golf, tekmovanje v gradnji snežnih
skulptur, biatlon, streljanje tarče s snežnimi kepami, iskanje
skritega zaklada, itd.
(vir: STO in fotografa iztok Medja)

Zimske radosti Krvavca

s strokovno usposobljenimi učitelji smučanja in
deskanja na snegu
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Neokrnjena narava, čudoviti razgledi, svež gorski zrak, bogastvo flore in favne ter številne
aktivnosti v objemu gora. Možnost izposoje koles, palic za nordijsko hojo ter druge opreme.

Poletna idila in doživetja Krvavca

Pohodništvo -
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po pobočjih Krvavca ali
zahtevnejši vzponi na sosednje vrhove

Nordijska hoja – enostavna in zdrava vadba

Odkrivanje alpske flore in favne nabiranje zdravilnih zelišč, opazovanje živali,
piknik ali zgolj popoln odklop v stiku z naravo

Pristna domača hrana – okusite pester
izbor kulinarike in doživite gostoljubje krvavških
gostincev

Jadralno padalstvo – visoka lega vzletišča,

Bike park Krvavec – 27 km označenih
kolesarskih poti in spustov za vse stopnje
kolesarskega znanja

vzpon s kabinsko žičnico, odlični pogoji za vzlet in
prečudovit panoramski pogled

Poletni park Krvavec – 10 aktivnosti:

za vse generacije

Plezalno - pustolovski park, spust s tubo, skakanje na
trampolinu, slackline, plezalni stolp, frizbi golf, lokostrelstvo ter spusti z gorskimi go-karti, skiroji ali
gorskimi kolesi

Zapeljivi kotički
Štefanje in Šenturške Gore

Štefanja Gora

Šenturška Gora

Štefanja Gora je obiskana že od nekdaj. Na
njenem vrhu se namreč nahaja cerkvica
Svetega Štefana, katere prednica je bila
omenjena že v daljnem 12. stoletju.

Na Šenturško Goro vodijo številne pešpoti.
Največ se pohodniki poslužujejo poti z
Jurčkove dobrave po Komendski poti in
po Zaloški poti nazaj na izhodišče. Veliko
pohodnikov pa prične v Poženiku, kjer vodi
stara pot iz doline na Šenturško Goro. Pot je
malo krajša in zelo primerna tudi za zimski
čas ali hojo v slabem vremenu.

Razlogi za veliko obiskanost hriba nad
Adergasom so danes verjetno drugačni kot
nekoč, vendar rezultat je isti: dobro počutje.
Na poti lahko pohodnik občuduje Krvavec,
Kalški greben, Grintovec in Kočno.
Na vrhu se odpre lep pogled na Savsko
ravan in Škofjeloško hribovje v ozadju. Tu se
pohodniki lahko tudi okrepčajo na turistični
kmetiji Pr′ Mežnar, kjer nudijo razne domače
dobrote.
Na Štefanji Gori se nahaja tudi dom Lovske
družine Krvavec, ki skrbi za divjad in naravo.  

Vsako leto v juniju poteka zelo dobro obiskan
Pohod bosonogih na Šenturško Goro s startom
na Jurčkovi dobravi. Kruh z zaseko in šilček
»kačje slince« pred pohodom pomagata, da
je pot z bosimi nogami lažja. Pot je pretežno
gozdnata, le čez vas je asfaltirana cesta.
V juniju in septembru na območju Šenturške
Gore raste polno gob, iz katerih lahko
pripravite okusno juho.

Razgibana pokrajina in
osupljivi razgledi vabijo
ljubitelje narave in
aktivnosti na prostem,
da svoj prosti čas preživijo
na svežem gorskem zraku.
V neokrnjeni naravi
Štefanje in Šenturške Gore,
pod zasneženimi gorami,

Vabljeni tudi na Eko zeliščno kmetijo Grilc,
kjer se že vrsto let ukvarjajo z nabiranjem,
gojenjem in predelavo zelišč.

lahko nabirate gobe in

Svoje hišne ljubljenčke lahko pripeljete tudi
v hotel za male živali Nera, ki se prav tako
nahaja na Šenturški Gori.

pa le uživate v prostih

zelišča, se sprehajate,
jahate, kolesarite ali
trenutkih vašega časa.
Ob sončnem zahodu
smučarske planjave nad

Cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori

tem svetom tišine prekrije

Slikovita pokrajina Štefanje Gore

škrlaten sij, ki se počasi
dviga na najvišje vrhove
Kamniško-Savinjskih Alp.

Zeliščni vrt Eko zeliščne
kmetije Grilc

Nabiranje gob na poti
na Šenturško Goro
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Romantična obrežja Ribnikov
Češnjevek in Ribnika Lahovče

Ribniki Češnjevek
Med čudovitimi točkami
obiska, so tudi ribniki
Češnjevek in Lahovče.
Skupaj z bližnjim gozdom
in drugimi vrstami
sonaravne vegetacije sta
postala pravi rezervat za
različne vrste živali.
Mir, ki se združuje
z lepoto okolice, in svež
alpski zrak so kot ustvarjeni
za romantične sprehode ali
druge oblike sprostitve
v naravi, daleč stran

Ribniki Češnjevek so prekrasen kotiček, ki se  
nahaja na koncu vasi Češnjevek, nedaleč od
centra Cerkelj. Od Gradu Strmol  so oddaljeni
le nekaj minut hoje po gozdni stezi.
So del evropsko pomembnega območja
ohranjanja narave – zaščitenega območja
Nature 2000. Gozdni potok ob ribniku nudi
življenjski prostor tudi velikemu studenčarju,
največjemu kačjemu pastirju v Evropi.
V Češnjevku se nahajata dva večja ribnika, pa
še kakšen manjši bi se našel.  Domačini jih
imenujejo ribniki, čeprav obsegajo kar 4 ha
in bi jih mirno lahko poimenovali za jezera.
V toplem vremenu se po sprehodu prileže
počitek na izmed klopic, ki se nahajajo ob
manjšem ribniku, ribniki pa so tudi hvaležen
objekt za fotografiranje. Še posebej to velja
za čas pred sončnim zahodom, ko lahko v
vodi opazujemo neverjetno igro sonca in
svetlobe.

od množic in pogledov.
Ribnika sta namenjena
tudi gojenju raznih vrst rib
in izvajanju ribolova,
tako za začetnike kot
tudi profesionalce.
Obrobje ribnikov vam
omogoča priložnosti
za opazovanje živali,
lov in fotolov.
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Ribnik Lahovče
Ribnik Lahovče je z avtomobilom najlažje
dostopen iz smeri Lahovče proti Cerkljam na
Gorenjskem.  V Lahovčah zavijete desno (pri
gostilni Zajc) in se po asfaltni cesti približno
1,5 kilometra peljete proti Cerkljam. Ribnik
boste zagledali na levi strani.
Dobre pol ure hoje peš pa je npr. po asfaltirani
in komaj kaj prometni cesti iz Spodnjega
Brnika, kar še posebej pride prav v mokrem
vremenu.
Ribnik Lahovče se ponaša z ribiško kočo,
urejeno potko okrog ribnika in z nekaj
priročnimi klopcami. V okolici ne manjka
poljskih poti za dodatno sprehajanje.

Maketa nekdanje
opekarne na obrobju
ribnika

Počitek na obrežju

Ribnik Lahovče, v ozadju ribiška koča

Sprehodi in oddih

Tek v naravi

Nordijska hoja

Meditacija

Turistični ribolov, morda celo kapitalni ulov
Ribnik Češnjevek

(ribe: krap, som, smuč,
amur, linj, klen, ščuka,
bolen, rdečeoka)

Ribnik Lahovče

(ribe: krap, linj, amur, som,
smuč, klen, rdečeperka,
rdečeoka, tolstolobik, ostriž,
ameriški somič)

Okolico ribnikov lahko spoznavate peš,
na kolesu ali konju, pri tem pa opazujete
mnoštvo rastlinskih in živalskih vrst:  
pupke, kačje pastirje, različne vrste žab,
močvirskih ptic in ujed. S fotoaparatom
lahko poskusite na posnetek ujeti katero
od redkih živalskih vrst.
Za organizirano opazovanje divjih živali
ali lov nanje se lahko obrnete na Lovsko
družino Krvavec. Glavne vrste divjadi v nižinskem delu Cerkelj so: zajci, fazani, race, kune, lisice, srnjad in divji prašiči.
Za lovskega gosta je zagotovo najbolj zanimiv lov na srnjad; možno je upleniti tudi srnjake z močnejšimi trofejami.

Ste ob obisku ribnikov doživeli
bližnje srečanje z velikim studenčarjem?
Veliki studenčar je največji kačji pastir v Evropi.
Je evropski endemit. Zapreden v ličinko se razvija
kar 3 do 5 let, kot odrasla žival pa živi bora 2 meseca.
Kačji pastir simbolizira spremembe.
Prinaša vam opozorilo, da je vredno živeti tukaj in zdaj - polno življenje brez odrekanj in obžalovanj.
Omogoča vam spoznati, da vsakodnevna rutina ni vse kar vam je na razpolago; njegova mavrična krila
vas opomnijo, da živimo v magičnem svetu.

Biseri neokrnjene narave

Opazovanje živali, lov in fotolov
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Čari posestva in vznemirljive
zgodbe gradu Strmol

Grad Strmol (13. stoletje);
eden najstarejših in najbolje ohranjenih gradov na Slovenskem
V 13. stoletju so se tu naselili vitezi Strmolski,
po katerih je utrdba dobila ime in ga kljub
nenehnim menjavam lastnikov obdržala vse
do danes.

Grad Strmol leži
na obronkih

Prav tu sta zadnja zasebna lastnika Rado
in Ksenija Hribar med II. svetovno voljno
ustvarila družabno zbirališče tedanjih
slovenskih imenitnežev in umetnikov.

Dvorjanskega hriba,
le dober kilometer
od centra Cerkelj
na Gorenjskem.
V obdobju med letoma
2010-2012 je bil
v celoti obnovljen.

Grad Strmol - skrbno urejene parkovne površine
z romantičnim jezercem in prekrasnim razgledom
po okolici

S svojim prefinjenim, svetovljanskim okusom
sta grad opremila z bogato zbirko umetnin in
predmetov izjemne vrednosti, ki so na voljo za
ogled.

Spada med najstarejše
in najbolje ohranjene
gradove na Slovenskem
in je ponosen član znane

…Včasih jim pripovedujem,
kako lepo se je tam živelo.

zbirke hotelov in dvorcev
Schlosshotels &
Herrenhauser.
Potopite se v starodavne
zgodbe in uživajte
v harmoniji z naravo,
v mirnem okolju
zavetja Alp.

S široko odprtimi očmi me poslušajo,
ko jim pripovedujem, kakšno srebrno posodo
smo imeli in kako je iz Ljubljane
prihajal gospod, ki je igral klavir ...
kako so se na širokih travnikih
pod graščino brezskrbno pasli konji.
Še bolj kot o konjih pa radi poslušajo zgodbo
o majhnem aligatorju, ki ga je nekoč
imela mlada gospa in o golfu,
ki ga je na zelenicah pod gradom Strmol
s prijatelji igral gospod Hribar.

Naj se vaša igra nadaljuje tam,
kjer se je njegova začela ...
Povzeto po knjigi Draga Jančarja “To noč sem jo videl”
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Spoznajte zgodbe
in umetnine iz bogate
zgodovine

Pestra zgodovina gradu Strmol piše veliko
zgodb, ki čakajo, da jih spoznate.  Na ogled
je   bogata zbirko umetnin in predmetov
izjemne vrednosti.
Skozi vznemirljivo zgodovino posestva vas
popeljejo grajski vodiči.

Prepustite se
kulinaričnim mojstrovinam protokolarnih
kuharjev Brda

Vaša sanjska poroka grajska ali
podeželska?

V skrivnostno tančico odet Grad Strmol
sodi med najlepše poročne lokacije v Sloveniji.  

Unikatna izkušnja
bivanja – želite spati
kot graščak?

Naravno okolje in razkošje nekdanjega
plemiškega bivališča je kot naročeno za
butične poročne obrede in nepozabna
slavja do 50 gostov.

Pomerite se v igri golfa
na Hribarjevem
golfskem igrišču (1936)

Ekipa, ki že dolga leta uresničuje zahtevne
gurmanske želje najvišjih gostov, od predsednikov, ministrov, do kraljev in kraljic,
čaka, da očara tudi vas.  

Na zelenicah   okoli Strmola in ob jezeru
pod gradom se je  pred 2. svetovno vojno
igral tudi golf, tako da sta zakonca Hribar
morda celo prva pri nas utrla pot tej
čudoviti igri v naravi.

Preplet vrhunskih okusov in edinstvenega ozračja posestva Strmol so prijeten
zaključek tako protokolarnih dogodkov
kot  ostalih druženj zasebne ali poslovne
narave.

Uporabnikom hotelskih storitev Gradu
Strmol, Hotelov JGZ Brdo in gostov z
letnimi kartami kluba Golf Brdo je za
igranje na voljo 5 naravnih golfskih zelenic.

Nepozabne otroške
zabave in ustvarjalne
delavnice

Druženja in
sladka razvajanja
v Kavarni Strmol

Osebna praznovanja
in poslovna srečanja ko želite le vrhunskost

Zaradi svojega  udobja in lege v bližini
letališča Jožeta Pučnika Ljubljana  
je Grad Strmol idealen za butične
dogodke, tako zasebne, kot poslovne,
kot so:
• delovni zajtrki, kosila in večerje,
• svečane poslovne večerje,
• pogajanja, pogovori ali posveti.
Zabave potekajo čez vse leto. Poleg animacije in dekoracije je seveda poskrbljeno tudi za hrano, pijačo in rojstnodnevno
torto. Delavnice so organizirane v določenih terminih in služijo animaciji, zabavi in
učenju najmlajših.

Na pristavi Gradu Strmol vaš pričakuje
izbrano opremljena   Kavarna Strmol,   s
prostorno   zunanjo   teraso, otroškimi
igrali in mirnim okoljem, v katerem se
vsakodnevno lahko ustavite in napolnite z
novo energijo.

Bogastvo kulturne dediščine

Hotel Grad Strmol**** ponuja
enajst razkošnih in udobnih grajskih soban   s skupaj 22 ležišči in
s prostornimi kopalnicami, kar bo
zadovoljilo še tako zahtevne goste.
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Energija številnih
cerkljanskih cerkva

Župnijska pozno baročna cerkev Marije Vnebovzete
(1783); največja in najbogatejša cerkev v Cerkljah
Cerkev Marije Vnebovzete je največja od vseh 18 cerkva v
cerkljanski občini. Glavni oltar te cerkve je eno najbogatejših
poznobaročnih stvaritev na Slovenskem.

Vera, upanje in ljubezen

Nahaja se v samem središču Cerkelj, na mestu, kjer naj bi  
prva cerkev stala že v 9. stoletju.

so dejansko doma pri nas,

Ob cerkvi   Marije Vnebovzete sta na začetku 13. stoletja
stali še dve manjši cerkvi, cerkev svetega Mihaela in cerkev
svetega Tomaža.

v Cerkljah.
Na manj kot 80 km2 tega

Starejšo cerkev so podrli in na njenem mestu leta 1777
po projektih Leopolda Hoferja pričeli z gradnjo baročne
cerkve; v njej so dela Ivana Franketa in Leopolda Layerja.
Narteks je zasnoval Jožef Plečnik.

slikovitega koščka Slovenije
vam je na voljo za ogled kar
19 sakralnih objektov 17 cerkva in dve znameniti
Plečnikovi kapeli:

Cerkev Marije Vnebovzete na trgu
Davorina Jenka, v centru Cerkelj

Med turškimi vpadi je bila cerkev obdana s taborskim
obzidjem s štirimi obrambnimi stolpi. Obzidje je bilo
porušeno v sredini 19. stoletja.

ob cerkvi Marije Vnebovzete
in kapela Marije Snežne
na Krvavcu.
Vabimo vas, da jih odkrijete
tudi vi in se prepričate,
če tudi vi pri nas zaznavate
neko posebno energijo,
kot pravijo mnogi, ki se tudi
iz tega razloga radi vračajo
v Cerklje, znova in znova.
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Glavni oltar s sliko
Marijino vnebovzetje –
slikar Leopold Layer

Freske na stropu slikar Matija Koželj

Vhodna lopa cerkve Marije Vnebovzete - arh. Jože Plečnik

Diagonalna niša - oltar
žalostne Matere božje

Prižnica - s sliko iz
Layerjeve hiše in kamnitim
delom

Plečnikova kapelča ob cerkvi Marije Vnebovzete

Cerklje se
v starih listinah prvič
omenjajo sredi 12. stoletja
kot Trnovlje, s sedanjim
imenom pa od 1239 leta dalje.

Cerkev Marijinega oznanjenja in
samostan Velesovo v Adergasu
božja pot za vso Gorenjsko; najpomembnejši
romarski shod je na nedeljo po malem Šmarnu,
ko procesija nosi sloviti Marijin kip

Legendi o izginjajoči Marijini podobi …
Legenda pravi, da tam, kjer danes stoji
cerkljanska cerkev, je nekoč bil prostor,
zaraščen s trnjem. Na tem prostoru
so pastirji našli Marijino podobo
in ker se jim je zdelo, da trnje ni primerno
prebivališče za devico Marijo,
so podobo odnesli domov.

Cerkev Marijinega oznanjenja in samostan Velesovo v Adergasu

Najbolj znana romarska cerkev je nekdaj samostanska, danes
župnijska cerkev Marijinega oznanjenja s katakombami in najstarejšim
Marijinim kipom z Jezusom na Slovenskem iz okoli leta 1240.
To poznobaročno stavbo krasi sedem oltarnih slik znamenitega
avstrijskega slikarja Johanna Martina Schmidta iz Kremsa in slike
Marijinega življenja, ki so delo najplodovitejšega baročnega slikarja na
Slovenskem Valentina Metzingerja.

A Marijina podoba se je vedno znova vračala
na mesto najdbe, zato so na tem mestu sklenili
zgraditi kapelo, ki so jo poimenovali
Marija v trnju, kraj pa Trnovlje.

Pod cerkvijo so znamenite “Katakombe”, namenjene za pokop nun, ki
so živele v samostanu.

Pozneje so na mesto kapele postavili cerkev,
posvečeno Mariji Vnebovzeti, ob njej pa še dve
manjši cerkvi in sicer cerkev sv. Tomaža
in cerkev sv. Mihaela. Zaradi treh skupaj
postavljenih cerkva so kraj začeli imenovati
Cerkve, v gorenjskem narečju Cérkle.

Ob turškem napadu leta 1471 je bil samostanski kompleks, ki je bil
takrat deloma lesen, zelo poškodovan. Sedanjo obliko je dobil med
letoma 1732 in 1771.
Od samostanskih objektov je ohranjen del, kjer so danes stanovanja,
šola in župnišče.

Glavni oltar s sliko
Marijinega oznanjenja

Marijin kip z Jezusom
iz okoli leta 1240

Katakombe, namenjene za
pokop nun, iz 18. stoletja

Slike J. V. Metzingerja iz
leta 1747

Omarične jaslice so izdelek
nun iz sredine 18. stoletja

Še 16 cerkljanskih sakralnih objektov, kjer si lahko ogledate
umetnostne zaklade zgodovine ali zgolj najdete svoj duhovni mir

Cerkev sv. Ambroža, Ambrož pod Krvavcem,
Cerkev sv. Duha, Češnjevek,
Cerkev sv. Florjana, Lahovče,
Cerkev sv. Helena, Grad,
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Zgornji Brnik,

Cerkev sv. Križa, Stiška vas,
Cerkev sv. Lenarta, Sveti Lenart,
Cerkev sv. Marije Magdalene, Pšata,
Cerkev sv. Marjete, Trata,
Cerkev sv. Martina, Šmartno,

Cerkev sv. Matija, Zalog,
Cerkev sv. Miklavža, Dvorje,
Cerkev sv. Simona in Jude, Spodnji Brnik,
Cerkev sv. Štefana, Štefanja Gora,
Cerkev sv. Urha, Šenturška Gora,
Plečnikova Kapela Marije Snežne, Krvavec.

Bogastvo kulturne dediščine

…in nastanku imena Cerklje

Ob cerkvi je nekoč stal tudi znameniti dominikanski samostan Velesovo,
ustanovljen leta 1238.
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Dom velikih Cerkljanov –
gledališčnika Ignacija Borštnika
in skladatelja Davorina Jenka

Spoznajte dom in delo
dveh Cerkljanov velikanov slovenske kulture,
ki sta plodno delovala
in se dolga leta uveljavljala
tudi izven naših meja.
Gledališčnik Ignacij Borštnik
je položil temelje
slovenskemu in hrvaškemu
realističnemu ter
naturalističnemu gledališču.
Bil je nestor slovenskih
igralcev, režiser, scenarist
in pesnik.
Skladatelj Davorin Jenko
je uglasbil aktualno srbsko
himno Bože pravde.
Je avtor slovenske
narodne himne in himne
slovenske vojske
Naprej zastava slave.
Najbrž tudi ni Slovenca,
ki ne bi poznal njegove
Lipa zelenela je.

Ignacij Borštnik,

Davorin Jenko,

veliki slovenski gledališčnik
(1858 v Cerkljah, †1919 v Ljubljani, kjer je pokopan)

skladatelj in dirigent
(1835 v Dvorjah, †1914 v Ljubljani, kjer je pokopan)

Ignacij Borštnik velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča in je
tudi prvi slovenski poklicni igralec.

Šolanje slovenskega in srbskega skladatelja
in dirigenta ter člana Srbske akademije
znanosti in umetnosti, se je začelo v Cerkljah,
a kmalu je odšel v Kranjsko mestno šolo.

Šolal se je na igralski šoli na Dunaju. Ustvaril
je več kot 400 vlog in režij na odru v Ljubljani
in Zagrebu, kjer je deloval večino svojega življenja. Napisal je igre Stari Ilija, Ni moj okus,
Ponesrečena glavna skušnjava in mnogo pesmi, v katerih je izražal hrepenenje po rodnih  
krajih.
Po njem se imenuje najpomembnejši gledališki festival na Slovenskem, Borštnikovo
srečanje, na katerem vsako leto podeljujejo
tudi Borštnikov prstan, ki je najvišje priznanje na igralski poklicni poti.
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Skupaj s Simonom Jenkom je ustanovil
Slovensko pevsko društvo. Po nekaj letih
zborovodskega dela je postal kapelnik in
skladatelj Srbskega narodnega gledališča,
kjer je ostal do upokojitve.

Borštnikova rojstna hiša
V tej hiši je 1. julija 1858 rodil veliki igralec,
gledališčnik in režiser Ignacij Borštnik, zadnji od 11 otrok Jožefa Borštnika.
Hiša, v kateri je Nace,  kot so Ignacija klicali, preživel svoja otroška leta, je stara okrog
200 let, zgradil pa jo je že njegov ded Janez,
župan in učitelj v Cerkljah. Pred kratkim jo je
z lastnimi sredstvi in trudom obnovila družina Borštnikovega sorodnika Tomaža Novaka.
S konservativno obnovo in restavracijo hiše so ohranili veliko originalnih
elementov kot so tlaki, stenske poslikave,  stavbno pohištvo in elementi
za ogrevanje.

Obnovljena Borštnikova rojstna hiša

Po zaključenem šolanju v Kranju je nadaljeval
študij v Ljubljani, Trstu in na Dunaju.

Obiskovalci dobite vpogled v življenje
in delo Ignacija Borštnika, ki je predstavljeno tudi  na razstavnih panojih v
zgornjem nadstropju, hkrati pa začutite kulturo bivanja v taki hiši pred
več kot 100 leti.

Spomenik skladatelja
Davorina Jenka v Dvorjah,
na mestu, kjer je stala
njegova rojstna hiša

Spomenik Davorina Jenka
v centru Cerkelj, arhitekta
Jožeta Plečnika in kiparja
Lojzeta Dolinarja

V  lepo urejenem  spominskem  parku si  lahko ogledate  doprsne kipe  šestih  veljakov,  ki
so s svojim delovanjem in ustvarjanjem pomembno prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine Cerklje kot tudi v zakladnico slovenske kulture.

Spominski park pomembnih mož, center Cerkelj

Ohranjeni pomniki
minulega časa –
življenje v Cerkljah nekoč
Odkrijte, kako so
včasih v Cerkljah živeli
bogati meščani, premožni
gostilničarji, podjetni
kmetje in čebelarji.

Hribarjeva vila
s spominsko sobo,
središče Cerkelj
Znani ljubljanski župan Ivan Hribar je leta
1886 kupil tedanjo Lukeževo hišo nasproti in
jo preuredil v svojo priljubljeno poletno bivališče.
Letna vila predstavlja visoko bivalno kulturo
druge polovice 19. stoletja, ki jo zaznamuje
historični slog tistega časa s klasicističnimi
okenskimi okviri in leseno, bogato okrašeno
pročelje.
Posebnost hiše je bila električna nadometna
napeljava, prva v Cerkljah, ki jo je po izgradnji
elektrarne leta 1924 v hiši napeljal Čimžarjev
Fredi, priseljenec iz Amerike.
Osrednji del vile, spominsko sobo in park
upravlja Gorenjska banka, d.d., možen pa je
tudi ogled po predhodni najavi in v dogovoru z
Zavodom za turizem Cerklje.  

Oglejte si vilo nekdanjega

Petrovčeva hiša,
središče Cerkelj

ljubljanskega župana
Ivana Hribarja in mogočno

Mogočna zidana hiša z bogatim pročeljem
in freskami, je današnjo podobo dobila sredi
19. stoletja, kar dokumentira letnica 1863,
vklesana na portalu hiše. Takrat so se njeni
lastniki začeli ukvarjati tudi z gostilniško
dejavnostjo. Hiša je postala zgovorna priča
o načinu življenja in mišljenja premožnejših
kmečkih ljudi.

Petrovčevo hišo v središču

Danes Pr' Petrovc, nekoč pa v stanovanjskoobrtni hiši, v kateri je bila do druge svetovne
vojne gostilna, delujejo Turistični informacijski center Cerklje, galerija, muzej in knjižnica. V muzeju sta na ogled arheološka in etnološka zbirka. Arheološka zbirka prikazuje
najdišča v Šmartnem, v etnološki zbirki muzeja pa so predstavljeni predmeti iz zasebne
zbirke. V galerijskem prostoru Petrovčeve
hiše se vrstijo slikarske, kiparske in druge
razstave, ki predstavljajo ustvarjalnost posameznikov ali članov različnih društev.

dobiščete še Čebelarsko –

Jedilnica v Hribarjevi vili

Čebelarsko - kmečki muzej Strupi, Spodnji Brnik
V zasebnem čebelarsko-kmečkem muzeju vas z veseljem popeljejo po zgodovini
razvoja čebelarstva.

Cerkelj.
Za celovito predstavo
in kot prijetno doživetje
čisto posebne vrste
vam priporočamo, da
kmečki muzej Strupi
na Spodnjem Brniku.

Muzej v Petrovčevi hiši

Prodajalna medenih izdelkov
v Čebelarsko-kmečkem muzeju Strupi

Skozi sobe v obnovljeni stari hiši vas skozi čas vodi bogata zbirka čebelarstva in
kmečkega orodja.
Z razstavljenimi predmeti, kot so lončeno posodje in drugi uporabni predmeti ter
čevljarski pripomočki, se predstavlja tudi tradicija kmečkega življenja nekoč.
V muzeju je lično urejena prodajalna, kjer si lahko kupite različne vrste domačega
medu, propolis, cvetni prah, medeno žganje in izdelke iz čebeljega voska.
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Urejene sprehajalne,
pohodniške in kolesarske poti

Sprehajalne in pohodne poti
Sprehajalna rekreacijska pot Pod krošnjami
Po markiranih pohodnih,
planinskih in tematskih
poteh se lahko povzpnete na
Štefanjo ali Šenturško Goro,
Ambrož ali na vrh Krvavca.
Na voljo vam je pet
nižinskih in devet gorskih
kolesarskih poti, od tega šest
v Bike parku na Krvavcu.
Informacijska tabla
z zemljevidom je na voljo
v središču Cerkelj pred
Petrovčevo hišo, vse poti
pa so na terenu označene
z usmerjevalnimi tablicami.
Poti vodijo mimo kulturnih,
zgodovinskih in naravnih
znamenitosti ter gostišč,
ki popestrijo doživetje
vašega izleta.

ADERGAS – Štefanja vas – Dvorje – GRAD
(11,1 km, 3 h, lahka)
Tematska pot pokriva del prehodnega gričevnatega
sveta, umeščenega med dve naravnogeografski
enoti - gorski svet Kamniško – Savinjskih Alp in
ravninski del Kranjskega polja na jugu, ki prehaja v
Ljubljansko kotlino.
Služi spoznavanju naravnih lepot, kulturne dediščine
in ostalih znamenitosti na območju občine. Večina
območja s pestro kulturno dediščino je zaščitena
naravna vrednota, ki je uvrščena v Naturo 2000.

Tri pohodniške poti iz nižine Cerkelj
ADERGAS – Štefanja Gora (748 m) – ADERGAS
(1 h, lahka)
POŽENIK – Šenturška Gora (667 m) – POŽENIK
(45 min, lahka)
ŠTEFANJA GORA – Krvavec (1450 m) –
ŠTEFANJA GORA (2,5 h, lahka)

Tri pohodniške poti na Krvavcu
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC –
Dolga Njiva – vrh Korena (1999 m) – Jež – Zvoh –  
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC
(5 ur, srednje zahtevna)
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC  –
Razor – planina Košutna – Košutna –
Kompotela (1989 m) – Kriška planina –  
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC
(5,5 h, srednje zahtevna)
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC
- Kriška planina – Planina Jezerca – Gospinca –
ZG. POSTAJA KABINSKE ŽIČNICE KRVAVEC
(3,5 h, lahka)

16

Kolesarske poti
Pet nižinskih kolesarskih poti
CERKLJE – Vašca – Zgornji Brnik – Lahovče –
Zalog – Poženik – Pšata - CERKLJE
(16,3 km, 1 h, 94 mvr, lahka)
CERKLJE – Pšenična Polica – Lahovče –
Praprotna polica – Češnjevek – CERKLJE
(23,3 km, 1,5 h, 69 mvr, lahka)
CERKLJE – Zgornji Brnik – CERKLJE
(6,1 km, 0,5 h, 28 mvr, lahka)
CERKLJE –  Dvorje, Češnjevek,
Adergas, Vašca – CERKLJE
(10,6 km, 45 min, 42 mvr, lahka)
ČEŠNJEVEK – Adergas – ČEŠNJEVEK
(7,8 km, 30 min, 35 mvr, lahka)

Tri zahtevnejše gorske kolesarske poti
CERKLJE – Šenturška Gora – CERKLJE
(13,4 km, 1 h 45 min, 268 mvr, zahtevna)
CERKLJE – Ambrož pod Krvavcem –
Jezerca (Krvavec) – CERKLJE
(27,2 km, 3h 30 min, 1020 mvr, zahtevna)
CERKLJE – Grad – Štefanja Gora - CERKLJE
(10,4 km, 1 h 45 min, 319 mvr, zahtevna)

Šest gorskih kolesarskih poti v Bike
parku na Krvavcu
Bike park Krvavec se ponaša s 27 km označenih
kolesarskih poti in spustov za vse okuse in stopnje
kolesarskega znanja. Ponujajo največjo višinsko
razliko v spustih med Bike parki v Sloveniji.
MUCI TRAIL (9 km, 850 mvr, primerna tudi
za tiste z osnovnim kolesarskim znanjem)
BAMBINO TRAIL (1500 m, 130 mvr, primerna
za začetnike)
XC SCOTT (6 km, 500 mvr, primerna za
vse kolesarje, ki imajo poleg spustov
radi tudi nekaj vzpona)
XC ALLROAD TRAIL (5 km, 500 mvr,
primerna za vse kolesarje, ki imajo poleg
spustov radi tudi nekaj vzpona in vožnje
po različnih terenih)
ROCK’N’FLOW (6 km, 850 mvr, namenjena
izkušenim gorskim kolesarjem)
GORSKI VZPONI (15 km, 1160 oz. 1530 mvr,
težji vzpon iz doline na Krvavec)

Kolesarstvo in pohodištvo

(mvr - metri višinske razlike)
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Pestra
prireditvena dejavnost

Izbor tradicionalnih turističnih prireditev

V Cerkljah
se letno odvije več kot
200 prireditev,
ki sooblikujejo turistični
utrip občine.
Še posebej dejavna so
številna lokalna športna
in kulturna društva,
katerih dosežki so
poznani in cenjeni tudi
izven meja Slovenije.
Vabljeni na prireditve
v Cerklje v vseh letnih
časih, za vsakogar
se bo našlo nekaj!
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Pomlad

Razstava pomladnih aranžmajev

• marec: Razstava velikonočnih in pomladnih aranžmajev v Petrovčevi hiši v Cerkljah
• marec: Retro fest, vrnitev v zlate čase slovenskega
smučanja na Krvavcu
• april: Luža Contest,  adrenalinska zabava s skoki na
vodi na Krvavcu
• maj: Tradicionalna prvomajska budnica in parada vozil po vaseh občine in kresovanje na Štefanji Gori
• maj: Barletov memorial, gasilsko tekmovanje

Luža - tekmovanje v atraktivnih skokih na
Krvavcu

Poletje
•
•
•
•
•

junij: začetek pašne sezone na Krvavcu
junij: Pohod bosonogih na Šenturško goro
julij: Gorski tek na Krvavec
avgust: Kolesarski vzpon za kralja in kraljico Krvavca
avgust: Semenj na rokovo v Cerkljah

Jesen

Gorski tek na Krvavec

• september: vsakoletna slovesnost z mašo in procesijo v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu
• september: Letna razstava Društva likovnikov Cerklje
• september: Letna razstava Klekljaric Lastovk
• september in oktober: kulturni in športni dogodki
ob  praznovanju občinskega praznika
• oktober: Večer folklore  

Zima
• oktober - marec: Gledališki abonma »Nasmejmo se«
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika
• december: Razstava jaslic v Petrovčevi hiši v Cerkljah
in Miklavžev sejem
• december: Sveta maša in žegnanje konj na Štefanji
Gori
• december – marec: ski opening na Krvavcu, Šolar na
smuči, Zvoh Night Attack, izbor Miss Krvavca, Večerja
na zajli na Krvavcu, svetovni dan snega, Luža
• januar: Skupaj se imamo fletno (društva upokojencev
prirejajo zabavno prireditev)

Gledališki abonma »Nasmejmo se«

Žegnanje konj na Štefanji gori

Užitki za gurmane–
kulinarična doživetja Cerkelj

Tradicionalni okusi
Cerkelj; s pridihom Gorenjske

Dvor Jezeršek,
Zgornji Brnik;

prava meka za ljubitelje sodobne in
prefinjene kulinarike

Za Cerklje so značilne jedi iz žit, predvsem
prosa, ki je nekdaj zavzemalo največji del
cerkljanskih polj. Še danes se na jedilnik
lokalnih prebivalcev pogosto uvrščajo jedi kot
sta burkaša (repa ali zelje s proseno kašo) ali
prosena kaša s suhimi slivami.

V estavraciji Dvora Jezeršek lahko »Okusite
Slovenijo« in razvajate svoje brbončice s
sezonskimi jedmi, izbranimi iz gastronomske
palete slovenskih regij.

Poleg tega se v cerkljanski okolici predvsem
ob nedeljah in praznikih na mizah znajde
goveja juha z rezanci ali bleki, ob kolinah pa
govedino v juhi zamenja svinjina.

Male skrivnosti velikih kuharskih mojstrov
lahko v sproščenem vzdušju spoznate z
udeležbo na raznovrstnih kuharskih tečajih in
delavnicah.

Kulinarika Cerkelj
z okolico v veliki meri
soupada s kulinariko
gorenjske regije,
a ima tudi nekaj svojih
posebnosti.
Poleg nekaterih tipičnih

V zadnjem času se iz pozabe na jedilnike
vračajo preste, ki so jih v naše kraje prinesle
nune dominikanke iz samostana Velesovo.

»cerkljanskih« jedi gostinci

Povsem nova jed, a sestavljena iz tradicionalnih lokalnih sestavin, so Cerkljanski žlikrofi,
kuharskega mojstra Jožeta Bukovinskega.

celotno Gorenjsko:

na svojih menijih ponujajo
tudi jedi, značilne za
zelje, repo, žgance
iz različnih vrst žit,

Ostale značilne jedi so še: krapi s proseno
kašo, prosena kaša s tropinicami, žganci s
čežano, proseni žganci in maželjni z nadevom
iz ješprenjeve ali prosene kaše.

koline, ribe, enolončnice,
testene žepke ali krape,
štruklje in potice.

Cerkljanski žlikrofi

Gostinsko ponudbo
v Cerkljah sestavljajo
Kuharske delavnice za odrasle …

… in za otroke

številne restavracije,
gostilne in picerije,
ki poleg lokalne ponujajo
tudi mednarodno kuhinjo,
zato lahko prav
vsakdo najde nekaj
po svojem okusu.
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Na cerkljanskem podeželju
je lepo

Če vam popoln oddih
predstavlja slikovita narava,
mirna okolica, stik z živalmi,
slastni okusi domače hrane

Pokrajina občine Cerklje je v glavnem agrarna,
z manjšimi, slikoviti vasmi.  Trajnostni razvoj
področja je usmerjen v   ohranjanje lokalne
identitete, tradicije in navad, v zaščito
naravnega okolja in v krepitev tradicionalne
ter ekološke pridelave izdelkov lokalnega
izvora.

in domačnost podeželske
kulture, potem so Cerklje
prava izbira za vas.
Pričakujete lahko toplo,
osebno dobrodošlico
in nepozabno doživetje
pravega podeželja.
Prijazni gostitelji vam bodo
približali značilnosti
in možnosti številnih
aktivnosti na svoji kmetiji
in v prelepi okolici.
Sproščujoča, poučna in
cenovno dostopna izkušnja,
ki jo lahko uživate v družbi
s prijatelji, vašim partnerjem
ali s celotno družino.
Idilično podeželsko okolje Cerkelj predstavlja
odlično možnost za pobeg od stresnega in
hektičnega tempa velikih mest. Dopustite,
da se vas čas upočasni in si v objemu Alp
privoščite   podaljšan konec tedna ali daljše
sproščujoče počitnice.
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Naj vas cerkljanski gostitelji popeljejo v nov svet. Oseben
pogovor in toplina je tisto, kar pri nas predstavlja dušo in srce
medčloveških odnosov.
Prekrasna okolica kar vabi na sprehode in niti ni potrebno
imeti kake posebne sreče, da vidite silhueto srne, ki skače po
bližnjih travnikih ali obronkih gozdov.
Odpravite se lahko na pohod v okoliške hribe in vrhove
Kamniško-Savinjskih Alp, potep s kolesom, motorjem ali
avtom, tisti bolj drzni pa si Cerklje in okolico lahko ogledate
tudi iz zraka, s padalom.
Pozimi je odlična izbira zagotovo obisk smučarskega centra
na Krvavcu, ki ponuja zanimive možnosti oddiha tudi v času
letne sezone.

Zaseka s suho klobaso

Domači zavitek

Cerkljanski domačini vam po želji lahko omogočijo jahanje ali
vas peljejo na lov oziroma ribolov.  
Posebna sprostitev je tudi nabiranje zdravilnih zelišč, gob ter
drugih gozdnih sadežev.  

Pokukajte v vsakodnevno življenje na kmetijah Cerkelj.
Opazujte koze, ovce, krave, konje, ponije, prašičke, ... Poigrajte
se z domačim kužkom, pobožajte mucke...
V prelepi pokrajini lahko v vsakodnevnih opravilih tudi aktivno
sodelujete.
Vas mika npr. obračanje sena, obiranje jabolk, sekanje drv?  
Se želite naučiti, kako se pomolze krava?  
Po rekreaciji v naravi ali delu na kmetiji vas pričaka vonj sveže
pečenega kruha in obložena miza z domačo zaseko, pršutom,
klobasami, salamami, maslom, kislim mlekom, skuto, siri,
medom in drugimi domačimi dobrotami.  
Še košček pehtranove potice za posladek, zraven pa v dobri
družbi šilce pravega domačega? Odpočijte si na krušni peči in
morda potem preizkusite še spanje na seniku ...     

Podeželska idila

O njihovi uporabi vas poduči izkušena lokalna gospodinja.
Seznani vas tudi z recepti lokalnih jedi in vam približa njihovo
pripravo.   
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Dodatne informacije in kontakti tur. ponudnikov
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
+386 4 28 15 800
obcinacerklje@siol.net, www.cerklje.si
ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
Trg Davorina Jenka 13
+386 4 28 15 822
info@tourism-cerklje.si
www.tourism-cerklje.si
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA
LJUBLJANA
Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik
+386 4 206 19 81
info@lju-airport.si, www.lju-airport.si
TAXI: +386 5 90 60 777, +386 31 216 111,
taxiairport4@gmail.com, airporttaxi.si
GRAD STRMOL, Dvorje 3
+386 41 635 694
grad-strmol@brdo.si, www.brdo.si

RTC KRVAVEC, Grad 76
+386 4 252 59 11
info@rtc-krvavec.si, www.rtc-krvavec.si
JECOM ŠPORT, Trnovlje 42
+386 31 201 250
luka@jecomsport.si, www.jecom.si  
STORITVE V ŠPORTU, TADEJA
BRANKOVIČ LIKOZAR S.P.
Vašca 7A
+386 41 767 219
tadeja.likozar@gmail.com
PADALSTVO, Člani Zveze za prosto
letenje Slovenije
+386 41 963 501, + 386 41 677 595
http://sffa.org/
RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA
DOMŽALE – PODODBOR PŠATA
+386 40 748 214
www.rd-bistrica-domzale.si,

LOVSKA DRUŽINA KRVAVEC
Štefanja Gora 36, +386 4 25 23 226
EKO ZELIŠČNA KMETIJA GRILC
Šenturška Gora 54
+386 41 779 607
grilc.aelita@siol.net, www.aelita.si
ŽUPNIJA VELESOVO
Adergas 1, +386 41 755 404
slavko.kalan@rkc.si
www.zupnija-velesovo.si
ŽUPNIJA CERKLJE
Trg Davorina Jenka 14, +386 4 25 28 200
ČEBELARSKO KMEČKI MUZEJ STRUPI
Spodnji Brnik 43, +386 31 663 001
franci.strupi@gmail.com
ROJSTNA HIŠA IGNACIJA BORŠTNIKA
Trg Davorina Jenka 12, +386 51 860 107
dnovak52@gmail.com

Namestitveniki in gostišča z namestitvijo
HOTEL PENZION JAGODIC ***
Vopovlje 10
+386 4 252 13 33, +386 41 628 075,
penzion.jagodic@siol.net
www.penzion-jagodic.si
HOTEL KRVAVEC ***
Ambrož pod Krvavcem 50
+386 4 201 28 00, +386 51 350 830
booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si
DOMAČIJA VODNIK ***, Adergas 27
+386 4 292 72 60, +386 41 275 621
info@domacija-vodnik.si
www.domacija-vodnik.si
HOTEL SILVESTER & WELLNESS ***
Vopovlje 19
+386 4 252 77 60, +386 31 330 931
info@hotel-silvester.com
www.hotel-silvester.com
HOSTEL MAMINA HIŠA
Ul. Franceta Barleta 22a
+386 41 839 627
info@hostel-mamashouse.com
www.hostel-mamashouse.com
SOBE IN APARTMAJI JANA ***
Vopovlje 29
+386 4 252 10 49, +386 40 216 260
info@sobe-jana.si, www.sobe-jana.si
HOTEL DVOR JEZERŠEK ***
Zgornji Brnik 63
+386 4 252 94 30, info@jezersek.si,
www.jezersek.si/dvor-jezersek
PENZION TIA **
Ambrož pod Krvavcem 48
+386 4 251 67 36, +386 31 666 690,
penzion.tia@rtc-krvavec.com
www.rtc-krvavec.com
GOSTIŠČE ČEŠNAR ***
Slovenska cesta 39
+386 4 252 91 30, info@cesnar.si
www.cesnar.si
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KOČA ROZKA **, Ambrož pod Krvavcem 55
+386 4 201 29 22, +386 31 336 340
info@kocarozka.si, www.kocarozka.si
APARTMAJI PAULA ***, Grad 77
+386 4 252 86 86, +386 41 705 571
info@apartmaji-paula.si
www.apartmaji-paula.si
GOSTIŠČE NA PODEŽELJU PR'
AMBRUŽARJU ***, Ambrož pod Krvavcem 7
+386 4 242 22 44, +386 31 843 337
pr-ambruzarju@siol.net
www.pr-ambruzarju.si
PRENOČIŠČA KEPIC ***
Zgornji Brnik 46
+386 4 252 27 63, +386 40 726 721,
rooms.brnik@gmail.com
www.sobe-apartmaji.si
EKOTURIZEM VIŽENČAR ***
Ambrož pod Krvavcem 23
+386 41 647 545
ekotur.vizencar@gmail.com
www.vizencar-krvavec.si
TURIZEM PR' FLORJAN **
Ambrož pod Krvavcem 26
+386 4 251 72 58, +386 51 628 601
plansarija.florjan@siol.net.
APARTMAJI KRVAVEC ***
Ambrož pod Krvavcem 16
+386 31 319 150
info@apartmaji-krvavec.si
www.apartmaji-krvavec.si
APARTMAJI GUBANEC **, Grad 27
+386 4 252 14 92, +386 41 870 028,
apartments.gubanec@hotmail.com
www.apartmaji-gubanec.jezakon.com
POČITNIŠKA HIŠA CHALET VISTA
KRVAVEC *** , Stiška vas 42
+386 51 725 345
info@thinkslovenia.com
www.thinksloveniacom/accom-chaletvista-krvavec-slo

BRUNARICA ALPINKA ****
Ambrož pod Krvavcem 62a
+386 41 669 505
andraz.cernic@telemach.net
www.alpinka.eu
APARTMAJI ČEŠNJICE
Šenturška Gora 24
+386 4 252 18 60, +386 41 754 734
apartmaji.cesnjice@gmail.com
www.apartmaji-cesnjice.awardspace.com10
GRAD STRMOL *** in KAVARNA
STRMOL, Dvorje 3
+386 41 635 694
grad-strmol@brdo.si, www.brdo.si
+386 4 202 59 18, kavarna-gs@brdo.si
TURISTIČNA KMETIJA PR' DOVAR
Ambrož pod Krvavcem 5
+386 41 204 563,
info@turizem-kuhar.si
www.turizem-kuhar.si
POČITNIŠKA HIŠA JAKOB ***
Ambrož pod Krvavcem bb
+386 41 668 530
dusan.novak@imex-trade.si, www.booking.
com/hotel/si/cottage-house-jakob.sl.html
HIŠA ZELENKA ***
Ambrož pod Krvavcem 137
+386 41 669 505
andraz.cernic@telemach.net
www.zelenka.si
CHALET LENART ***, Apno 92
+44 1785 286083
enquiries@chaletslovenia.com
www.chaletslovenia.com
POČITNIŠKE HIŠE PAVLIN
Šenturška gora 23a
+386 4 252 20 83, 252 28 99
ludvik.pavlin@siol.net
KMETIJA PR'VRTAČNIK
Štefanja Gora 34
+386 4 252 16 31, +386 41 376 177
jana.cukjati@gmail.com

IZLETNIŠKA KMETIJA FRANTAR
Apno 61
+386 41 737 160, +386 4 25 21 874
KOČA ROZKA **
Ambrož pod Krvavcem 55
+386 4 201 29 22, +386 31 336 340
info@kocarozka.si
www.kocarozka.si
BRUNARICA ERNA
Ambrož pod Krvavcem 60
+386 41 338 131
ursa.mihalic@gmail.com

APARTMAJI DOM NA KRVAVCU **
Ambrož pod Krvavcem 31
+386 31 648 293,
info@krvavec.org, www.krvavec.org

GOSTILNA IN PRENOČIŠČA AMBROŽ,
Lahovče 90
+386 4 252 31 23
gostilna.ambroz@email.si

SOBE ČESEN **
Spodnji Brnik 73, +386 4 252 14 58
sobecesen@gmail.com
www.sobecesen.com

POČITNIŠKA HIŠA PR' MATAŽIČ ****
Vrhovje 3, 1241 Kamnik
+386 41 661 963
bwiegele@siol.net, www.vrhovje.si

GOSTILNA IN PRENOČIŠČA PRI CILKI,
Zgornji Brnik 108, +386 4 252 27 00
gostilna.cilka@siol.net
www.gostilna-cilka.com

HOTEL ZA MALE ŽIVALI
Šenturška Gora 12, +386 41 724 881
hotel.nera@gmail.com,
www.hotel-nera.si

Gostišča in okrepčevalnice
GOSTILNA POD KRVAVCEM
Grad 28, +386 4 252 57 00
podkrvavcem@siol.net, www.podkrvavcem.si

BRUNARICA SONČEK
Ambrož pod Krvavcem 71, +386 4 252 77 80
brun.soncek@siol.net

OKREPČEVALNICA PR'DRINOVC,
Dvorje 46b, +386 4 252 16 34
brane.korosec22@gmail.com

GOSTILNA ZAJC
Lahovče 9, +386 4 252 20 00
gostilna.zajc@t-2.si, www.gostilna-zajc.si

BRUNARICA KEKEC
Ambrož pod Krvavcem 67a, +386 41 668 702
info@krvavec.org, www.krvavec.org

OKREPČEVALNICA MARIČKA
Zalog 81 +386 4 252 18 12
okrepcevalnica.maricka@gmail.com

GOSTILNICA IN PIZZERIJA POD
JENKOVO LIPO
Dvorje 58, +386 4 252 52 00
podjenkovolipo@t-2.net, www.podjenkovolipo.si

KMEČKI TURIZEM PRENJE, Šmartno 27
+386 4 252 15 04, +386 40 607 311
prenje@gmail.com

KAVARNA DVOR, Dvorje 50
+386 40 728 236
goran.ropret@gmail.com

KMEČKI TURIZEM PR'MEŽNAR
Štefanja Gora 28, +386 4 252 15 81,
primeznarju@gmail.com, www.pri-meznarju.si

KAVARNICA PR’ R’CK’, Zalog 28
+386 4 252 10 06, mirjam.butalic@siol.net

PIZZERIJA IN OKREPČEVALNICA
ŠTALCA, Krvavška cesta 24a
+386 4 252 87 77, anassy@siol.net
PICERIJA IN MEHIŠKA RESTAVRACIJA
MEXICANO TONAČ
Grad 15, +386 4 281 63 00
tonac.cerklje@gmail.com
www.mexicano-tonac.si

KANTINA, Velesovo 72
+386 31 232 437, joze.bukovinski@gmail.com
OKREPČEVALNICA DINGO
Slovenska cesta 2, +386 59 022 020,
Mt.galjot@gmail.com
OKREPČEVALNICA PR'BAVANT
Dvorje 7

BAR KERN, Trg Davorina Jenka 9
+386 4 252 13 21, 5ra.senk@gmail.com
BAR MARINA, Trg Davorina Jenka 3
+386 4 252 25 15
D’LAVNCA BAR, Spodnji Brnik 5a
+386 41 608 636
kljucavnicarstvo.lampe@gmail.com
BAR MELONA, Velesovo 53
+386 4 252 10 57, krata@gmail.com

Informacije in kontakti

PIZZERIJA & ŠPAGETERIJA BOTANA,
Lahovče 11, +386 4 252 90 90
pizzerija@botana.si, www.botana.si

23

NASTANITVE
več kot 900 ležišč
za vsak okus in žep

Madžarska
Avstrija
Italija
Cerklje pod Krvavcem

Zavod za turizem Cerklje
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
T:+386 4 28 15 822
F: +386 4 28 15 822
E: info@tourism-cerklje.si
W: www.tourism-cerklje.si

Cerklje na Gorenjskem
Ljubljana
Hrvaška

