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Aktivna regija Krvavec je območje 
številnih možnosti: za aktivno 
preživljanje prostega časa, 

spoznavanje naravnih in kulturnih danosti, 
odkrivanje okusne kulinarike, razvajanje v 
različnih wellness oazah ter prenočevanje v 
različnih nastanitvenih objektih. 

V destinacijo Aktivna regija Krvavec 
je povezano območje, ki sega od 
Bleda do Ljubljane, preko Kranja, 

Preddvora, Kamnika, Domžal in seveda 
Cerkelj na Gorenjskem. Vanjo smo združili 
raznovrstno ponudbo, ki bo zadovoljila vse 
vrste okusov popotnikov z različnimi željami 
in hotenji.

V Aktivni regiji Krvavec se v zanimiv 
niz prepleta naravna in kulturna 
dediščina; nižinsko območje ponuja 

možnosti za kolesarjenje, 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 pomenu območja že v preteklosti. Ves 
ta niz smo povezali v zgodbo regije, ki se 
spleta okoli rekreacijsko turističnega centra 
Krvavec. 

Vljudno vabljeni, da se z nami sprehodite 
po krajih bogate dediščine in aktivnega 
preživljanja prostega časa!
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Cerklje na Gorenjskem.
Kjer leži najlepši slovenski kraj in so doma gostoljubni ljudje.
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Spokojnost na Štefanji Gori



5

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 prepričajo 
vsakega gosta, da se v Cerklje rad vrača. 

Cerklje na Gorenjskem so z ugodno 
lego na prehodu iz Ljubljanske 
kotline v visokogorski svet 

Kamniško-Savinjskih Alp stičišče pestrega 
naravnega okolja, kulturne krajine in 
načina življenja tukajšnjih prebivalcev. 
Vse pa je oplemeniteno še z urejenostjo 
okolja in gostoljubnostjo ljudi, ki tu živijo. 
Urejenost okolja je s podeljenimi priznanji 
potrdila tudi Turistična zveza Slovenije, 
ki je na tekmovanju Moja dežela – lepa 
in gostoljubna Cerkljam več let zapored 
podelila naziv najlepše urejenega manjšega 
mesta, mednarodno priznanje za skrb za 
kvaliteto bivanja pa so Cerklje pridobile s 
srebrnim priznanjem evropskega tekmovanja 
Entente Florale 2012. 

Planinsko cvetjeHribarjeva vila v središču Cerkelj
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Panorama Cerkelj

CERKLJE SE 
PONAŠAJO z 
BOGATO KuLTuRNO-
zGOdOVINSKO 
dEdIŠČINO, 
ŠTEVILNIMI 
zNAMENITOSTI IN 
zGOdBAMI, KI SO 
JIH PISALI PRIzNANI 
uMETNIKI IN 
ARHITEKTI. 
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zimska idila

Cerklje se v listinah prvič omenjajo 
sredi 12. stoletja, kot Trnovlje, s 
sedanjim imenom po letu 1239. 

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 
Marijo, so podobo odnesli domov. A podoba 
se je vedno znova vračala na mesto najdbe, 
zato so sklenili zgraditi kapelo, ki so jo 
poimenovali Marija v trnju, kraj pa Trnovlje. 
Pozneje so na mesto kapele postavili cerkev, 
posvečeno Mariji Vnebovzeti, ob njej pa 
še dve manjši cerkvi. Zaradi treh skupaj 
postavljenih cerkva so kraj začeli imenovati 
Cerkve, v gorenjskem narečju Cérkle. 

Zgodovino kraja Cerklje izpričujejo številni 
kulturni spomeniki in pomniki bogate 
preteklosti. 

V središču Cerkelj dominira župnijska 
baročna cerkev Marije Vnebovzete, ki je 
največja cerkev v občini. Ob njej se nahaja 
pokopališče z vežico, narejeno po načrtih 
arhitekta Jožeta Plečnika. 

Na trgu med cerkvijo in stavbo 
Občine Cerklje na Gorenjskem stoji 
spomenik skladatelja in dirigenta 

Davorina Jenka, ki je bil rojen v vasi Dvorje 
pri Cerkljah. Tudi za Jenkov spomenik je 
načrt pripravil Jože Plečnik. 
Številni znani Slovenci so se v Cerkljah 
rodili ali tu bivali; nasproti stavbe Občine 
se nahaja rojstna 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.

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 domujejo Turistično informacijski 
center, knjižnica ter muzej z etnološko in 
arheološko zbirko. 

Turistične informacije:

TIC
 Turistično informativni 

center Cerklje 

Petrovčeva hiša
Krvavška 1b
4207 Cerklje 

+386 (0) 28 15 822
info@tic-cerklje.si
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Adergas, Cerklje
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Občina Cerklje na Gorenjskem

POGLEd SE SPOČIJE 
OB ČudOVITIH 
RAzGLEdIH S 

KRVAVCA IN PLJuČA 
GLOBOKO zAdIHAJO V 
NEOKRNJENI NARAVI. 

Tu LEPOTO NARAVE 
LAHKO uŽIJETE TAKO 

POLETI KOT TudI 
POzIMI.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Gričevnato zaledje Cerkelj nudi 
številne možnosti za pohodništvo 
ter ostale aktivnosti. Po markiranih 

poteh se lahko povzpnete na Štefanjo Goro 
ali na Šenturško Goro, Ambrož ali vrh 
Krvavca, kolesarite po gorskih ali nižinskih 
označenih kolesarskih poteh, se spustite s 
padalom ali se podate na krožni potep po 
nižinskem delu Cerkelj. Z vrhov Kamniško-
Savinjskih Alp se odpirajo čudoviti razgledi, 
odpirajo se pogledi proti Ljubljani in 

Triglavu. 
Pobočja hribovja so priljubljena 
tudi med zeliščarji, severni del 
Krvavca pa je zaradi velikega 
števila ptic, predvsem gorskih, del 
območja varovane narave Natura 
2000. V objem narave poleg 
čudovitih pogledov, pohodništva 
in adrenalinskih užitkov vabijo 
tudi domače kulinarične 
specialitete. 

Med priljubljenima izletniškima 
točkama sta tudi ribnika 
Češnjevek in Lahovče, ki v objemu 
neokrnjene narava omogočata 
športni ribolov. Skupaj z gozdom 
in obrobnimi gozdnimi potočki 
so ribniki Češnjevek postali 
prebivališče različnim vrstam rib, 
ptic in rastlin. Naravno ohranjeni 
potočki v okolici Češnjevka-
Adergasa so del območja Nature 
2000 in nudijo med drugim 

življenjski prostor tudi največjemu kačjemu 
pastirju v Evropi, Velikemu studenčarju.

Nižinski del območja pod Krvavcem 
je pravi raj za kolesarske navdušence. 
Zanimive kolesarske poti so speljane med 
polji in slikovitimi vasicami, kjer boste na 
vsakem koraku našli kaj zanimivega. Poti 
so označene, opremljene s počivališči in 
usmerjevalnimi tablami ter zemljevidi. 

Naravno okolje, odmaknjenost 
od mestnega vrveža, možnosti 
različnih športnih aktivnosti so 

garancija za prijetno aktivno preživljanje 
prostega časa pod in na Krvavcu. 
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LLorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. In eu neque 
nec ipsum ultricies ullamcorper quis 

id est. Etiam semper leo et lectus euismod, 
eget tincidunt nunc molestie. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. In 
sollicitudin felis in nisi congue, eget con-
sequat ligula tempus. Curabitur dolor dui, 
rhoncus ut enim id, facilisis mattis nulla. 
Pellentesque fermentum, magna non varius 
blandit, sapien velit aliquet ligula, vitae lac-
inia leo eros at metus. Aenean blandit erat 
odio, eget sodales tortor porta quis. Aliquam 
porta, massa quis pharetra dignissim, urna 
urna congue ante, non lobortis mi lectus a 
eros. 

Nulla sed aliquet felis. Phasellus imperdiet 
hendrerit massa. Proin egestas ut sapien 
ut cursus. Fusce fringilla magna a justo 
rutrum, id tempus enim commodo. Sed 
accumsan neque convallis purus facilisis 
interdum. Curabitur luctus rhoncus metus 
a faucibus. Ut fringilla fermentum mauris 
nec vestibulum. Aenean consectetur urna 
at dolor sagittis, vitae pellentesque tortor 
sollicitudin.

sit amet lectus eget quam dignissim 
condimentum ut id ligula. Aenean id neque 
rhoncus, cursus nisi vitae, feugiat nibh. 
Phasellus nec congue felis. Nulla facilisi. 
Quisque posuere pretium odio a.

Mauris lectus nulla, aliquet at.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
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NuLLA SEd ALIquET fELIS. 
PHASELLuS IMPERdIET 
HENdRERIT MASSA. PROIN 
EGESTAS uT SAPIEN uT CuRSuS. 
fuSCE JuSTO RuTRuM

NuLLA SEd ALIquET fELIS. 
PHASELLuS IMPERdIET 
HENdRERIT MASSA. PROIN 
EGESTAS uT SAPIEN uT CuRSuS. 
fuSCE JuSTO RuTRuM

AKTIVNO zA VSE LETNE ČASE

AKTIVNA zIMA NA KRVAVCu

AKTINO POLETJE NA KRVAVCu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
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PHASELLuS 
IMPERdIET 
HENdRERIT 
MASSA. PROIN 
EGESTAS uT 
SAPIEN uT 
CuRSuS. fuSCE 
JuSTO RuTRuM



13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. In eu neque nec ipsum 
ultricies ullamcorper quis id est. Etiam 

semper leo et lectus euismod, eget tincidunt 
nunc molestie. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. In sollicitudin felis in nisi 
congue, eget consequat ligula tempus. Cura-
bitur dolor dui, rhoncus ut enim id, facilisis 
mattis nulla. Pellentesque fermentum, magna 
non varius blandit, sapien velit aliquet ligula, 
vitae lacinia leo eros at metus. Aenean blandit 
erat odio, eget sodales tortor porta quis. 
Aliquam porta, massa quis pharetra dignis-
sim, urna urna congue ante, non lobortis mi 
lectus a eros. 

Nulla sed aliquet felis. Phasellus imperdiet 
hendrerit massa. Proin egestas ut sapien 
ut cursus. Fusce fringilla magna a justo 
rutrum, id tempus enim commodo. Sed 
accumsan neque convallis purus facilisis 
interdum. Curabitur luctus rhoncus metus a 
faucibus. Ut fringilla fermentum mauris nec 
vestibulum. Aenean consectetur urna at dolor 
sagittis, vitae pellentesque tortor sollicitudin.
commodo vel lacus ut cursus. Pellentesque 
vel pellentesque diam. Aliquam tempus, ligula 
porta semper faucibus, lectus eros venenatis 
leo, et sodales diam quam eget lacus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Phasellus egestas urna ante, id rutrum 
nibh tincidunt eget. In hac habitasse 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

platea dictumst. Vivamus facilisis odio sit 
amet lorem lacinia condimentum. Donec 
rhoncus id dolor condimentum pellentesque. 
Phasellus malesuada lectus bibendum purus 
sollicitudin luctus. Cras sit amet lectus eget 
quam dignissim condimentum ut id ligula. 
Aenean id neque rhoncus, cursus nisi vitae, 
feugiat nibh. Phasellus nec congue felis. Nulla 
facilisi. Quisque posuere pretium odio a.
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NuLLA SEd ALIquET 
fELIS. PHASELLuS 
IMPERdIET 
HENdRERIT MASSA. 
PROIN EGESTAS uT 
SAPIEN uT CuRSuS. 
fuSCE JuSTO 
RuTRuM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
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LLorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. In eu neque 
nec ipsum ultricies ullamcorper quis 

id est. Etiam semper leo et lectus euismod, 
eget tincidunt nunc molestie. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. In 
sollicitudin felis in nisi congue, eget con-
sequat ligula tempus. Curabitur dolor dui, 
rhoncus ut enim id, facilisis mattis nulla. 
Pellentesque fermentum, magna non varius 
blandit, sapien velit aliquet ligula, vitae lac-
inia leo eros at metus. Aenean blandit erat 
odio, eget sodales tortor porta quis. Aliquam 
porta, massa quis pharetra dignissim, urna 
urna congue ante, non lobortis mi lectus a 
eros. 

Nulla sed aliquet felis. Phasellus imperdiet 
hendrerit massa. Proin egestas ut sapien 
ut cursus. Fusce fringilla magna a justo 
rutrum, id tempus enim commodo. Sed 
accumsan neque convallis purus facilisis 
interdum. Curabitur luctus rhoncus metus 
a faucibus. Ut fringilla fermentum mauris 
nec vestibulum. Aenean consectetur urna 
at dolor sagittis, vitae pellentesque tortor 
sollicitudin.
commodo vel lacus ut cursus. Pellentesque 
vel pellentesque diam. Aliquam tempus, 
ligula porta semper faucibus, lectus eros 
venenatis leo, et sodales diam quam 
eget lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Phasellus 
egestas urna ante, id rutrum nibh tincidunt 

Turistične informacije:

RTC Krvavec, d.d.
Grad 76

4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 25 25 911
+386 (0)4 252 59 30

info@rtc-krvavec.si

www.rtc-krvavec.si

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

aktivnosti 

karta
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Turistično informacijski center

Smučišče

Smučanje, tek na smučeh

Športno igrišče

Pošta, banka

Bencinski servis, parkirišče

zdravstveni dom, lekarna

Vrtec, šola

Razgledišče, panorama

Kulturno zgodovinska znamenitost

Spomenik

Grad, razvalina, muzej

Turistična kmetija, prenočišče

Gostišče, restavracija, okrepčevalnica

Gostišče s prenočiščem

Apartmaji in zasebne sobe

Hotel

Planinski dom

Golf

Letališče

Kolesarstvo

Regional kolesarske poti

Kolesarska pot

Jahanje

Treking konjeniška pot

Pešpot

Pot kulturne dediščine

Shuttle avtobusna povezava

Meja občine

z
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V naročju Kamniško-Savinjskih Alp...

S   vet v naročju Kamniško-Savinjskih 
Alp ponuja številne možnosti za 
kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Tu lahko uživate v lepotah hribov, podeželja, 
srednjeveškega mesteca ali pa se sproščate 
v sprostitvenih centrih. Pestra je tako 
turistična kot kulinarična ponudba. 

Vabimo vas, da obiščete priljubljeno in 
edinstveno Veliko planino z najstarejše 
ohranjenim pastirskim naseljem, na katero 
se lahko vse dni v letu odpeljete z nihalko 
ali pa se peš podate po dobro označenih 
planinskih poteh. Planina je najbolj 
privlačna poleti, ko pastirji priženejo živino 
in ustvarijo edinstveno kulturno krajino. 
V pristni Tuhinjski dolini boste našli 

Terme Snovik, oazo dobrega počutja. 
Pestro sprostitveno ponudbo dopolnjujejo 
z različnimi programi, tečaji in dogodki, v 
okolici so urejene tematske pešpoti. Na robu 
gozda stojijo apartmajske hišice, kjer lahko 
uživate svoje proste dni. Novih energij se 
boste naužili v holističnem centru zdravja, 
Naravnem zdravilnem gaju. Edinstven 
prostor v Tunjicah je namenjen zdravljenju 
in samozdravljenju ter odpravljanju blokad, 
bolečin, neplodnosti, razstrupljanju in 
drugih sodobnih bolezni. 

Idealen za sprehode v naravi, med bogatim 
rastlinjem je Arboretum Volčji Potok. V 
neposredni bližini, v Golfu Arboretum boste 
na svoj račun prišli užitkarji golfa. 

Spoznajte Kamnik z okolico.
Več kot popoln oddih. Tako blizu.
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Mesto Kamnik velja za enega od 
najlepših srednjeveških mest v 
Sloveniji. Njegova zgodovina 

sega več kot 780 let nazaj. Sledi zgodovine 
se kažejo še danes in naše mesto v naročju 
planin, kot mu tudi radi rečemo, se lahko 
pohvali s številnimi kulturnimi in sakralnimi 
spomeniki. 

Obiščite na studi v času prireditev, ko 
Kamnik z okolico še posebej zažari. 

Vaš oddih v Kamniku in okolici pa 
nadgradite z okušanjem kamniških 
kulinaričnih dobrot, izborom kamniških jedi 
iz projekta Okusi Kamnika.

Turistične informacije:

zAVOd zA TuRIzEM 
IN ŠPORT V OBČINI 

KAMNIK

TIC KAMNIK
Glavni trg 2

1241 Kamnik
+386 (0)1 831 81 91

tic@kamnik-tourism.si

www.kamnik-tourism.si

Terme Snovik Velika planina

Arboretum Volčji Potok

Naravni zdravilni gaj v Tunjicah Budnarjeva domačija – muzej
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Pod strmimi pobočji Storžiškega 
pogorja, tam, kjer reka Kokra izstopi 
iz soteske in priteče na ravnino 

kranjskega polja, leži Preddvor. Že več, 
kot devet stoletij ga v ozadju kot mogočna 
gorska kulisa krasijo vrhovi Storžiške gorske 
skupine, ki marsikateremu obiskovalcu 
vzbudijo željo, da se povzpne nanje. 
Storžič, markanten dvatisočak z značilno 
piramidasto obliko, ali pa travnata Zaplata 
s skrivnostno krpo  gozda na sredi, pa 
številne cerkvice na gričih pod njimi, nam 
lesketajoče odsevajo svojo čudovito podobo 
na gladini preddvorskega jezera Črnava. 
Preddvor je zato cilj mnogih obiskovalcev. 
Lep in občudovanja vreden je v vsakem 
letnem času, pa naj si bo takrat, ko se 
povzpnemo na vrhove nad njim, ali pa 
odveslamo na sredino jezera in prisluhnemo 
tišini in šumenju dreves, ki pojejo svojo 
večno zasanjano pesem. Od tod nihče 
ne odide praznega srca in vsak, ki zna 
občudovati naravo, se v  Preddvor vedno rad 
vrača.

Preddvor.
dvor mirne narave.
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Grad Turn, v ozadju gora zaplata

Preddvor Grad Turn
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Preddvorčani so veseli ljudje in 
njihove pesmi in plesi segajo nekaj 
stoletij nazaj. Vse to pa je z mladimi 

prehajalo iz roda v rod in tako je še danes 
domača folklorna skupina zelo številna. 
Domače pesmi  pa pojejo v več zborih in 
preddvorska pesem se  sliši tako doma, kot 
daleč naokrog. Tudi CD  s preddvorskimi 
melodijami je  letos izdal  ansambel  
Gašperji.

Turistične informacije:

TuRISTIČNO 
INfOMACIJSKI CENTER

TIC PREdVOR
dvorski trg 3

+386 (0)5 914 88 46
info@preddvor-tourism.si

 www.preddvor-tourism.si.

Preddvor Poročni drevored

Okolica jezera z gorami v ozadju pa 
predstavlja eno najlepših razgledov na 
Gorenjskem. Pot nadaljujemo do orjaških 
sekvoj, ki so posajena kot največja skupina v 
Sloveniji /osem dreves/. Pot nadaljujemo do 
gradu Turn, v katerem je bila doma in  ima 
danes spominsko sobo Josipina Urbančič 
Turnograjska, prva slovenska pesnica, 
skladateljica in pisateljica. Nad gradom pa 
je vredna obiska njena senčnica, kjer so v 
krogu posajene lipe, pod katerimi je pisala 
svoje pesmi in pisma. Pot nadaljujemo proti 
sv. Jakobu, ki pa se kmalu odcepi levo še na 
majhno vzpetino, kjer so razvaline Pustega 
gradu.

Zaradi pomembne obrambne lege je 
Preddvor nastal že zelo zgodaj in 
sicer pred dvorom, kot so takrat rekli 

gradovom – od tod je naselje tudi dobilo 
ime. Na bogato zgodovino nas spominjajo 
kar štirje gradovi:  Pusti grad, ki je v 
razvalinah, grad Dvor v centru vasi ob farni 
cerkvi sv. Petra, grad Hrib ob jezeru in grad 
Turn, ki je danes preurejen v Dom starejših 
občanov.
Vsak, ki se odloči za obisk Preddvora, 
se bo podal na izlet v okolico, najlažje z 
električnim kolesom, ki se jih izposodi v 
TIC-u Preddvor. Tu bo dobil tudi informacije 
o tematskih, pohodniških poteh, ali pa vam 
pripravijo program izleta po vaši želji in si 
Preddvor ogledate z vodičem. V TIC-u bo 
vsak dobil informativno in reklamno gradivo 
o Preddvoru, pa tudi številne spominke.
Iz Preddvora pa ne boste odšli ne lačni ne 
žejni, saj v našem kraju in okolici najdete 
številne gostilne, restavracije,  picerije in 
kavarne.
Najbolj obiskana tematska pot je obisk 
štirih preddvorskih gradov. Izletniki se 
zberejo pred farno cerkvijo in pred  gradom 
Dvor, kjer je kraj nastal. Potem se skozi 
center Preddvora podajo mimo občine, 
knjižnice do turistične poslovalnice in do 
jezera Črnava. Ob poti si lahko ogledajo 
tudi eksotična drevesa, ki predstavljajo 
gozdno učno pot. Ob jezeru stoji grad Hrib 
in Hotel Bor, poročni drevored, za katerega 
je značilno, da če se mladoporočenca na 
poročni dan sprehodita skozenj, jima grad 
Hrib za 50 srečnih let jamstvo da.. 
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Občina Vodice ima v slovenskem in 
evropskem prostoru eminentno 
lokacijo. Lepota in barvitost 

neokrnjene zelene oaze, obdana z gozdovi 
okoliških gričev, Škofjeloškim hribovjem, 
gorami Kamniško-Savinjskih Alp ter 
pogledom na sam Aljažev stolp na Triglavu, 
je nedvomno biser in prednost občine, ki 
očara tako domačine, kot obiskovalce.

Občina Vodice ima veliko bogatih naravnih 
danosti, ki prispevajo h kakovosti življenja 
okoli 5000 prebivalcev v 16 vaseh, ki se 
razprostirajo na 31 kvadratnih kilometrih v 
osrčju Slovenije.

Neposredna bližina večjih mest in odlične 
prometne povezave v vse strani so le eden od 
dejavnikov, zaradi katerih se ljudje odločajo 
za življenje v občini Vodice. Neokrnjena 
naravna in kulturna dediščina ter različne 

tematske poti omogočajo številne možnosti 
za sprostitev, od krajših sprehodov med 
posameznimi kraji, po gričih in gozdovih do 
sproščenega ali adrenalinskega kolesarjenja 
med vasmi, po vzpetinah in med sosednjimi 
občinami. Obilica športnih objektov ponuja 
možnosti za različne športne dejavnosti, 
naravne površine pa predstavljajo odlično 
izhodišče tudi za vse druge dejavnosti 
povezane z naravo (kmetijstvo, gobarjenje, 
eko turizem).

Med najbolj prepoznavne posebnosti občine 
Vodice spadajo slane preste, ki jih v pekarni 
Jagodic kuhajo in pečejo že od leta 1920. 

V objemu zelene oaze.
S pogledom na Kamniško-Savinjske in Juliske Alpe.

O
bč

in
a 

Vo
di

ce

Vo
di

ce



23

Občina Vodice se ponaša s sedmimi 
cerkvami in samostanom šolskih 
sester sv. Frančiška v Repnjah, 

ki je bil znan po gospodinjskih tečajih. V 
Šinkovem Turnu je nekdaj stal grad trikotne 
oblike, danes pa si lahko obiskovalci 
ogledajo obnovljeno obzidje in paviljon. 
V Zapogah so v cerkvi  sv. Nikolaja na 
ogled ene najstarejših orgel v Sloveniji, 
za popotnike pa je zanimivo tudi kužno 
znamenje med Povodjem in Skaručno, 
ki izvira iz leta 1668. O bogati kulturni 
dediščini pričajo tudi spominske plošče 
vzidane na rojstnih hišah Jerneja Kopitarja, 
Mateja Hubada in Matija Koželja. 

Pohodniki pa se lahko podajo k cerkvi sv. 
Tilna, ki stoji na Repenjskem hribu. Prvotni 
objekt cerkve, ki je stal znotraj še danes 
ohranjenega taborskega obzidja in okroglega 
stolpa, se omenja že leta 1476. Današnjo 
cerkev, ki je bila zgrajena leta 1731, so 
poslikali in opremili domači umetniki. 
Pot lahko od sv. Tilna nadaljujete vse do 
smledniškega Starega gradu.

Za kulinarično razvajanje s tipičnimi 
slovenskimi jedmi poskrbijo v vrhunskih 
gostinskih lokalih: v Gostilni pri Anzeljnu, 
na Turistični kmetiji Lavrič, Gostilni 
Skaručna in Klubu gurmanov Skaručna, 
kjer lahko najamete sobo ali pa se udeležite 
kuharskega tečaja.

Turistične informacije:

OBČINA VOdICE
Kopitarjev trg 1

1217 Vodice 
+386 (0)1 833 26 10

obcina@vodice.si

www.vodice.si

cerkev sv. Marjete v Vodicah

ene izmed najstarejših orgel na Slov. v cerkvi sv. Nikolaja v zapogah

 v
od

iš
ke

 p
re

st
e



24

Kranj je slikovito mesto, ki leži na 
skali, v objemu dveh gorskih rek, 
Save in Kokre. Staro mestno jedro 

je zaradi svojih znamenitosti razglašeno za 
zgodovinski in kulturni spomenik. Hkrati 
je Kranj s kanjonom v svojem središču 
ena izmed redkih izjem v Evropi, kar je 
edinstven preplet urbanega in narave.

Mesto se ponaša s hišami z lepimi arkadnimi 
dvorišči, mestnim obzidjem s stolpi ter z 
galerijami in muzeji. Cerkev sv. Kancijana 
velja za eno najlepših gotskih cerkva na 
Slovenskem. Gorenjski muzej, ki hrani 
svoje zaklade o zgodovini mesta v Mestni 
hiši, v gradu Khislstein in v Prešernovi hiši. 
Atraktivna mestna znamenitost so Rovi pod 
starim Kranjem, ki predstavljajo pomembno 
tehniško dediščin, v njih pa se skozi celo 
leto odvijajo različni dogodki. V Kranju 
so živeli tudi veliki Slovenci, ki so s svojim 

Kranj, mesto v objemu gorskih rek.
Mesto z bogato zgodovinsko preteklostjo.
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Kranj iz zraka

Prešernov gaj

Kranj s Storžičom

LOW
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delovanjem prispevali k razvoju mesta. Dela 
svetovno priznanega arhitekta Jože Plečnik 
predstavljajo del mestih znamenitosti. 
Največji slovenski pesnik Franceta Prešerna 
pa je preživel zadnja leta svojega življenja 
prav v Kranju. Mesto je tako privlačno za 
delo, bivanje in obiskovanje, k prijetnemu 
mestnemu utripu pa prispevajo še kulturni 
dogodki, ki potekajo skozi vse leto.

Mesto je prijazno ljubiteljem narave. 
Kranj ima namreč v svojem 
središču kanjon reke Kokre, 

ki ponuja na ogled pestrost živalskega in 
rastlinskega sveta. Je prijetno zatočišče pred 
vročim soncem in nudi številne kotičke 
za sprostitev. Korak iz starega mestnega 
jedra in že ste v Prešernovem gaju, kjer 
sta pokopana pesnika France Prešeren 
in Simon Jenko. Iz mestnega vrveža se 
lahko umaknete tudi v zeleno primestje, ki 
ponuja raznovrstne možnosti sprehodov 
in kolesarjenja. Park Brdo je zakladnica 
kranjske aristokratske zgodovine, obdana 
z bogato favno in floro, Trbojsko jezero je 
primerno za opazovanje ptic in veslanje, 
slap Šum in krajinski park Udin boršt pa 
ponujata užitke neokrnjene narave.

Turistične informacije:

zAVOd zA TuRIzEM 
KRANJ

Glavni trg 2
4000 Kranj

+386 (0)4 238 04 50
info@tourism-kranj.si

www.tourism-kranj.si

Khislstein

Obisk v Kranju lahko zaokrožite z dobrim 
obedom. Če zavijete v kranjske gostilnice, 
kmečke turizme ali v druge gostoljubne 
kuhinje, se boste lahko prepričali, da ima 
hrana pristen okus. In če smo vas prepričali, 
da za kakšen dan ostanete pri nas, vam bo 
bivanje olajšala pestra izbira prenočitvenih 
kapacitet (hoteli, mladinski hoteli, zasebne 
sobe in apartmaji).

Prešeren

LOW
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Ko se iz Cerkelj odpravimo na izlet 
po okolici, se nam odprejo številne 
možnosti za obisk kulturnih 

spomenikov ali naravnih vrednot. Na 
koncu doline Graben, pod Štefanjo Goro, 
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 romanskim Marijinim kipom 
z Jezusom na Slovenskem. Pozno baročno 
stavbo so začeli graditi leta 1732, po načrtih 
arhitekta Gregorja Mačka. Notranjost cerkve 
krasijo slike dveh znamenitih baročnih 
slikarjev, Johanna Martina Schmidta iz 
Kremsa in Valentina Metzingerja. Samostan 
je leta 1782 razpustil avstrijski cesar Jožef 
II, sedež župnije so takrat s sosednje Trate 
prenesli v bivšo samostansko cerkev. 
Ime vasi Adergas naj bi izviral iz nemščine, 

An der Gras (»Na trati«); sosednja vas je 
namreč vas Trata s podružnično cerkvijo 
svete Marjete, ki je že leta 1163 pridobila 
pravice župnijske cerkve. 

V občini Cerklje se nahaja tudi 
zanimiva zasebna zbirka: Čebelarsko-
kmečki muzej na Spodnjem Brniku, 

kjer se spoznate s tradicijo pridelave 
medu nekoč in danes. Franci Strupi se 
s čebelarstvom ukvarja od leta 1982. V 
njegovi zasebni zbirki si lahko ogledate stare 
predmete, ki so nekoč služili kot orodje 
ali pripomočki kmetom in čebelarjem: 
stare skrinje za shranjevanje, razna svetila, 
lončeno posodje, posoda iz črne kuhinje, 
čebelarski pripomočki, stara čebelarska 
literatura, panjske končnice, čevljarski 
pripomočki in še mnogo zanimivega, kar 
nas uvede v način življenje in dela kmečkega 
prebivalstva nekoč.

Mauris lectus nulla, aliquet at.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
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Ribnik Češnjevek Čebelarsko-kmečki muzej 

Petrovčeva hiša
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Grad Strmol

Od dvanajstih srednjeveških gradov 
na območju današnje občine je grad 
Strmol edini, ki se je ohranil do 

danes. Ko se iz Cerkelj peljemo proti vasi 
Češnjevek, pod obronki cerkljanskega gozda 
zagledamo veličastno podobo gradu Strmol. 
Po nastanku Strmol spada med najstarejše 
gradove naokoli. V pisnih virih se prvič 
omenja leta 1287. Njegov lastnik je bil vitez 
Verijand Strmolski, ki je imel grad v posesti 
do 15. stoletja. Iz srednjeveškega utrjenega 
stolpa se je Strmol razvil v renesančno 
utrdbo s centralno stavbo in obodnim 
obzidjem s stolpi. 

Skozi stoletja so se lastniki gradu menjavali, 
zadnji zasebni lastnik gradu je bil ljubljanski 
industrialec Rado Hribar, ki je grad kupil 
leta 1936. 

Rado Hribarje izhajal iz znane ljubljanske 
družine slovenskega tiskarja, industrialca, 
politika in slovanofila Dragotina Hribarja. 
Njegova mati, Evgenija Šumi (Schumi) je 
bila iz znane meščanske družine tovarnarjev 
slaščic Šumi. Rado Hribar je bil eden 
najpremožnejših in vplivnih Slovencev 
med obema vojnama. Bil je prvi zasebni 
lastnik letala in solastnik tovarne bombonov 
Šumi, predsednik ljubljanskega avto kluba, 
aerokluba in Mestne hranilnice ljubljanske, 
bil je mecen več umetnikom, ukvarjal se je z 
nepremičninami. 

Rado se je leta 1926 poročil s Ksenijo 
Gorup pl. Slavinjsko. Ta ženitev mu je 
prinesla tudi bogato doto, saj je bila Ksenije 
vnukinja Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, 
»najbogatejšega Slovenca« na prelomu iz 
19. v 20. stoletje. Tako sta se združili dve 
premožni ljubljanski meščanski družini. 
S pretehtano prenovo gradu je znani 
ljubljanski arhitekt Miha Osolin med leti 
1936 in 1940 skupaj z lastnikom Radom 
Hribarjem ohranil srednjeveško zasnovo 
gradu in vidne prvine posameznih razvojnih 
dob, obenem pa je bil grad urejen v razkošno 
meščansko bivališče z vso pripadajočo 
infrastrukturo (centralno gretje, elektrika,…). 

Zakonca Hribar, svetovljana, ljubitelja in 
poznavalca umetnosti, oba pilota, sta bila 
znana po ekstravagantnosti, na gradu sta 
gostila številne ugledne člane evropske in 
slovenske družbe. Žal sta na njem uživala 
le nekaj let, januarja 1944 so ju likvidirali 
pripadniki varnostno-obveščevalne službe. 
Njunih trupel niso našli, prav tako ni znan 
natančen kraj njune usmrtitve. Do konca 
vojne so v gradu prebivali nemški orožniki, ki 
so ohranili večino opreme. Tudi nova oblast 
je po vojni zavarovala grajski inventar pred 
uničenjem. 

Grad je Republika Slovenija obnovila 
in novembra 2012 odprla za javnost, 
z njim pa upravlja Javni gospodarski 

zavod Brdo. 

Grad Strmol
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Ljubljana-Krvavec 25 km
Kranj-Krvavec 17 km
Letališče/Airport Brnik-Krvavec 8 km
Bled-Krvavec 35 km
zreče-Krvavec 100 km

AKTIVNO. PRIJAzNO. ČAROBNO. zABAVNO
RAzISKuJ POd KRVAVCEM

pod krvavec

aktivno


