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8    CERKLJE - ŠTEFANJA GORA – CERKLJE 
(10,4 km, 319 m višinske razlike)

Pot se začne v Cerkljah in nadaljuje mimo Dvorij do Grada, kjer 
se začne hitro vzpenjati do Štefanje Gore. Pot navzgor se zaključi 
pri Mežnarju pod cerkvijo sv. Štefana. Do Cerkelj se vrnete po isti 
poti. Najnižja točka poti je v Cerkljah na 400 mnv, najvišja pa na 
Štefanji Gori, in sicer 719 mnv. 
Znamenitosti na poti: 1, 11, 10, 24 

LEGENDA ZNAMENITOSTI OB POTEH:
1 center Cerkelj (cerkev Marijinega vnebovzetja, Hribarjeva vila, 
Petrovčeva hiša, v kateri je urejen muzej, TIC in knjižnica, kapela 
arhitekta Jožeta Plečnika, spomenik Davorina Jenka, spominski 
park uglednih krajanov)
2 cerkev sv. Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku
3 cerkev sv. Simona in Juda na Spodnjem Brniku
4 Čebelarsko - kmečki muzej
5 ribnik Lahovče
6 cerkev sv. Florjana v Lahovčah
7 cerkev sv. Matija v Zalogu
8 cerkev sv. Martina v Šmartnem
9 cerkev sv. Marije Magdalene na Pšati
10 cerkev sv. Helene v Gradu 
11 cerkev sv. Nikolaja v Dvorjah
12 spomenik Davorinu Jenku
13 letališče Jožeta Pučnika
14 cerkev sv. Duha v Češnjevku
15 grad Strmol
16 cerkev sv. Marjete na Trati
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17 cerkev Marijinega oznanjena in samostan v Adergasu
18 ribniki Češnjevek
19 cerkev sv. Urha na Šenturški Gori
20 Ekološka zeliščna kmetija Grilc                                                                                                                                                                                                                                                    
21 cerkev sv. Križa v Stiški vasi
22 cerkev sv. Ambroža na Ambrožu pod Krvavcem
23 spomenik padlim borcem na planini Jezerca
24 cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori

KRATEK OPIS GLAVNIH ZNAMENITOSTI:
V Cerkljah si lahko ogledate baročno cerkev Marijinega vnebovzetja, 
secesijsko Hribarjevo vilo, Petrovčevo hišo, v kateri je urejen muzej, 
TIC in knjižnica, kapelo arhitekta Jožeta Plečnika, spomenik 
skladatelja in dirigenta Davorina Jenka ter spominski park 
uglednih krajanov v Cerkljah. Od dvanajstih srednjeveških dvorcev 
na območju današnje občine je grad Strmol, prvič omenjen v 13. 
stoletju, edini, ki se je ohranil do danes. V Adergasu, v dolini Graben, 
je nekoč stal znameniti ženski dominikanski samostan Velesovo, 
ustanovljen leta 1238. Najbolj znana je nekoč samostanska, danes 
pa župnijska cerkev Marijinega oznanjena s katakombami in 
najstarejšim Marijinim kipom v Sloveniji. V poletnem času Krvavec 
vabi kolesarje v prijetno klimo in neokrnjeno naravo s čudovitim 
razgledom na sosednja pobočja. Med priljubljenima izletniškima 
točkama sta tudi ribnika Lahovče in Češnjevek, ki omogočata 
športni ribolov. 



5   ČEŠNJEVEK – ADERGAS – ČEŠNJEVEK (7,8 km)
Krožna pot se začne v Češnjevku in vas pelje do Praprotne Police, 
Trate pri Velesovem in naprej do Adergasa. Od tu se vrnete nazaj v 
Češnjevek. Najnižja točka je na makadamski poti med Češnjevkom 
in Praprotno Polico na 394 mnv, najvišja pa na Trati pri Velesovem 
na 429 mnv.
Znamenitosti na poti: 14, 16, 17, 18

ZAHTEVNEJŠE GORSKE 
KOLESARSKE TRASE:

6    CERKLJE – ŠENTURŠKA GORA – CERKLJE 
(13,4 km, 268 m višinske razlike)

Pot se začne v Cerkljah in vas pelje mimo Dvorij in Grada, kjer 
zavijete proti Šenturški Gori. Do cilja se boste peljali še skozi Ravne 
in Apno. Pot lahko zaključite v Sidražu, ki je od Šenturške Gore 
oddaljen le 2 km. Vrnete se po isti poti. Najnižja točka je v Cerkljah 
na 400 mnv, najvišja pa na Ravnah na 668 mnv. 
Znamenitosti na poti: 1, 11, 10, 19, 20
                                                                                                                                              

7    CERKLJE – JEZERCA – 
CERKLJE 
(27,2 km, 1020 m 
višinske razlike)

Pot se začne v Cerkljah in vas 
pelje mimo Dvorij in Grada, kjer 
se pot začne strmo vzpenjati 
do Stiške vasi in naprej do 
Ambroža pod Krvavcem. Cilj 

poti je na planini Jezerca. Vrnete se po isti poti. Najnižja točka je 
v Cerkljah na 400 mnv, najvišja pa na Jezercih, in sicer 1420 mnv. 
Znamenitosti na poti: 1, 11, 10, 21, 22. 23

Aktivna doživetja narave in podeželja lahko doživite med barvitimi 
polji in razgibanimi hribi Občine Cerklje na Gorenjskem. Označenih 
je 8 kolesarskih poti, tako nižinskih kot višinskih, na katere se 
lahko odpravite s cestnim ali gorskim kolesom. Informacijska tabla 
z zemljevidom je na voljo v središču Cerkelj pred Petrovčevo hišo, 
vse poti pa so na terenu označene s tablicami, tako da je smer poti 
jasno vidna. Poti vodijo mimo kulturnih, zgodovinskih in naravnih 
znamenitosti, ki popestrijo doživetje kolesarskega izleta. 
 Obilo užitka na kolesu ob lepotah naših krajev!

NIŽINSKE KOLESARSKE TRASE:
1   CERKLJE – LAHOVČE – CERKLJE (16,3 km) 

Krožna pot vas bo peljala iz Cerkelj mimo Vašce do Zgornjega Brnika, 
nato naprej do Spodnjega Brnika, Vopovelj in Lahovč, skozi Zalog 
proti Šmartnem, Poženiku in Pšati, kjer vas pot skozi Grad in Dvorje 
usmeri nazaj v Cerklje.  Najnižja točka je v Lahovčah na višini 354 
mnv, najvišja pa v Gradu na višini 448 mnv.
Znamenitosti na poti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2   CERKLJE – PŠENIČNA POLICA – LAHOVČE –  
PRAPROTNA POLICA – ČEŠNJEVEK – CERKLJE (23,3 km)

Pot se začne v Cerkljah in se nadaljuje do Pšenične Police in naprej do
Zaloga in Lahovč. Od tam pa po cesti v smeri Vodic. Ob koncu 
pristajalne letališke steze  se nato peljete po makadamski cesti za  
letališčem Jožeta Pučnika in prispete skoraj do Šenčurja. Od tu vas 
pot pelje do Praprotne Police, mimo Trate pri Velesovem do Češnjevka 
in nazaj do Cerkelj. Najnižja točka je v Lahovčah na 354 mnv, najvišja 
pa na poti med Praprotno Polico in Češnjevkom, in sicer 423 mnv.
Znamenitosti na poti: 1, 7, 5, 6, 13, 14, 15

3   CERKLJE – BRNIK – CERKLJE (6,1 km)
Pot se začne v Cerkljah in vas pelje do Zgornjega Brnika, kjer se nato po 
poljskih poteh vrnete skozi Vašco nazaj v Cerklje. Najnižja točka je na 
Zgornjem Brniku na višini 372 mnv, najvišja pa v Cerkljah na 400 mnv.
Znamenitosti na poti: 1, 2

4   CERKLJE – ADERGAS – CERKLJE (10,6 km)
Pot se začne v Cerkljah in se nadaljuje skozi Vašco, mimo Praprotne 
Police do Velesovega, naprej do Trate pri Velesovem in Adergasa, mimo 
Češnjevka nazaj do Cerkelj. Najnižja točka je na makadamski poti 
med Vašco in Praprotno Polico na 387 mnv, najvišja točka pa na Trati 
pri Velesovem na 429 mnv. 
Znamenitosti na poti: 1, 16, 17, 18, 14, 15

KOLESARSKE POTI PO OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM


