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POVZETEK
Turizem je tako pri nas kot po svetu nedvomno ena od najhitreje razvijajočih se
panog, ki povezuje številne gospodarske dejavnosti. Med drugim pospešuje
regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter omogoča povečanje druţbene blaginje. Namen mojega diplomskega
dela je podrobneje preučiti, kakšno je stanje turizma v občini Cerklje, katere so
njegove prednosti in slabosti, ter kakšen je njegov razvoj. Ko sem mislila, da je v
občini čutiti turistično zatišje, sem se motila. S pomočjo metode uporabe strokovne in
internetne literature, zgodovinske metode, metode proučevanja dokumentov ter
statistične metode sem spoznala, da ima občina veliko naravnih, zgodovinskih in
kulturnih danosti, ter da ni prepoznavna le po smučišču Krvavec in Letališču Joţeta
Pučnika. V svojem diplomskem delu opisujem tudi načrte za prihodnji razvoj turizma
v občini, kar ji bo prineslo večjo blaginjo, več delovnih mest, predvsem pa večjo
prepoznavnost. Pomanjkljivost pri razvoju turizma vidim predvsem pri skromnem
promoviranju le-tega ter pri zanemarljivem proračunskem izdatku zanj.
Ključne besede: Cerklje na Gorenjskem, smučišče Krvavec, Letališče Joţeta Pučnika,
turizem
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SUMMARY
Tourism is one of the fastest developing industries both on the world´s scale as well
as in our territory as it merges numerous economic activities. Among others it
stimulates regional development, improves economical value of natural resources
and cultural heritage and it increases social welfare. The purpose of my Thesis is to
examine in detail, what is the status of tourism in the municipality Cerklje what are
its advantages and disadvantages, and what is its development. My assumption of
the tourist lull in the area was wrong. Using the method of application of the
professional literature and the Internet, historical methods, methods of analysis of
documents and statistical methods, I realized that the municipality has a lot of
natural, historical and cultural realities, and that is not known only after the ski resort
Krvavec and the Airport Joţe Pučnika. In my diploma I also describe the plans for
the future development of tourism in the municipality, which will bring greater
prosperity, more jobs, especially greater visibility. A deficiency in the development of
tourism, however, I see in particular in humble promotion as well as in the poor
financial expenditure.
Key words: Cerklje na Gorenjskem, ski resort Krvavec, Airport Joţe Pučnik, tourism
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

Turizem na splošno pojmujemo kot gospodarsko dejavnost, ki zadovoljuje potrebe
turistov. Veliko ljudi se s to dejavnostjo preţivlja, nekaterim sluţi kot dodatni
dohodek, veliko pa je turistov, ki preprosto iščejo v naravi in v različnih oblikah
rekreacije svojo sprostitev in poţivitev. Pri turizmu glavne dobrine, ki se jo trţi in
prodaja, ni potrebno šele proizvesti, njegova dobrina je pravzaprav pokrajina, in sicer
skupaj z njeno zgodovino, tradicijo in z njenimi običaji. Prihodke pri turizmu namreč
prej prinašajo neproduktivna zemljišča, na primer visoke gore, jezera, reke, alpske
trate, in prej neproduktivni objekti kulturne dediščine.
Današnji hitri tempo ţivljenja, zaprtost v stanovanjih ali na delovnih mestih,
zamegljena in s plini onesnaţena mesta zbujajo v človeku potrebo po oddihu,
rekreaciji in spremembi okolja. Vse to pa nudijo turistu trate in gozdovi cerkljanske
pokrajine ter slikovit gorski svet s pobočij Krvavca. Ravno zato sem se odločila
raziskati turizem v občini Cerklje na Gorenjskem, v kateri z izjemo smučišča Krvavec
še ne moremo govoriti o masovnem turizmu.
Občina ima danes sicer ţe razvito turistično ponudbo, ki pa temelji predvsem na
izkoriščanju krvavškega visokogorja predvsem na področju zimskošportne rekreacije.
V Cerkljah je zato večina dejavnosti, ki so povezane s turizmom, vezane na zimsko
sezono in na lokacijo Krvavec. Ostali predeli občine imajo turistične potenciale
izkoriščene zelo skromno.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

V diplomskem delu ţelim poleg smučišča Krvavec in Letališča Joţeta Pučnika
predstaviti predvsem preostali del občine, ki je v primerjavi z njima manj turistično
izkoriščen.
Glavni cilji mojega diplomskega dela so torej prikaz stanja obstoječih in potencialnih
turističnih zanimivosti, turistične infrastrukture in superstrukture (objekti za bivanje,
prehrana turistov …), iskanje vzrokov, ki so do takega stanja privedli, prikaz črnih
točk v okolju in razvojnih moţnosti na področju turizma. Ţelim podati tudi predlog
izboljšav obstoječe turistične ponudbe.
Moja domneva je, da ima tudi preostali del občine Cerklje s pomočjo promocije
potencialne moţnosti za razvoj turizma, vendar ne za masovni stacionarni turizem,
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temveč za izletniški enodnevni turizem, saj občina leţi v bliţini kar nekaj večjih mest
(Kranj, Domţale, Kamnik, Ljubljana …). Poleg tega v občini primanjkuje nastanitvenih
objektov, potrebe po njih pa še naraščajo.

1.3 METODE DELA

Pri pisanju diplomskega dela uporabljam različno strokovno in internetno literaturo.
Uporabljam zgodovinsko metodo, zlasti pri razvoju turizma v občini, ter primerjalno
metodo, in sicer na tistih mestih, na katerih določene podatke občine Cerklje
primerjam s podatki nekaterih sorodnih občin. Večino podatkov analiziram s pomočjo
statistične metode (indeksi, trend, korelacijski koeficient, hi kvadrat, kontingenca,
stopnja rasti, regresija, rang, strukturni odstotki, povprečna vrednost, tabele, grafi
…). Za pomoč pri določenih specifičnih podatkih se obračam na zaposlene v RTC
Krvavec in na zaposlene v občini Cerklje na Gorenjskem.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo ima poleg uvoda in zaključka dva dela.
Prvi del predstavlja zgodovino občine, njeno lego in poloţaj ter poglavitne naravnoin druţbenogeografske značilnosti (klima, temperature, vetrovnost, padavine,
termalna voda, gozdna vegetacija, hidrografske značilnosti, prebivalstvo, splošna
infrastruktura …). Vse našteto je obravnavano v povezavi s turizmom, saj le-to vpliva
na stanje turizma v cerkljanski občini ter omogoča turistično ponudbo v njej.
V drugem delu diplomskega dela je podrobneje in sistematično predstavljen turizem
v občini. Na začetku tega poglavja je opisan razvoj turizma v preteklosti do današnjih
dni. Razvoju turizma sledi opis turistične ponudbe v občini, ki vsebuje opise naravnih
znamenitosti, kulturne dediščine (zgradb, objektov, tradicij, običajev, pomembnih
osebnosti, ki so na različne načine povezane z občino Cerklje, …), turistične
infrastrukture (športnih objektov, pohodniških poti, smučišča Krvavec, Letališča
Joţeta Pučnika) in turistične superstrukture (nastanitvenih objektov, barov in
restavracij …). Sledijo podatki o organizacijah, ki delujejo na področju rekreacije in
turizma. Nato so predstavljene turistične prireditve, ki jim občina ter njeno
prebivalstvo dajeta velik pomen, saj dobro promovirajo občino. Zaradi velikega
števila le-teh so predstavljene le tiste najbolj znane in najbolj odmevne, na primer
Naj kmečki pridelek Slovenije, Poletje pod Krvavcem ... Velik poudarek v drugem delu
diplome je na turističnem povpraševanju v občini, na primer, koliko turistov pride v
občino, kolikšno je število nočitev v občini, raziskave o sezonskosti … Raziskavam o
turističnem povpraševanju sledi proračunska analiza občine Cerklje, v kateri so
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analizirani odhodki in prihodki občine. Pomembno je namreč, koliko občina vlaga v
turizem in druge dejavnosti, ki so z njim povezane. Analiza proračuna vsebuje
primerjavo le-tega s proračuni drugih občin, ki ravno tako razpolagajo z znanimi
smučišči. Na koncu drugega dela pa je nekaj besed tudi o razvojnih načrtih občine,
ki so kakorkoli povezani s turizmom.
V zaključku diplomskega dela skušam komentirati vse dognano in napisano.
Izpostavim prednosti in slabosti obstoječe turistične ponudbe ter dodam svojo vizijo
razvoja turizma in panog, povezanih z njim.
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2 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
2.1 ZGODOVINA OBČINE

Občina Cerklje na Gorenjskem je bila ustanovljena leta 1994. Takrat so namreč iz
skupne občine Kranj nastale naslednje občine: Naklo, Preddvor, Šenčur, Mestna
občina Kranj ter Cerklje na Gorenjskem.
Občina Cerklje na Gorenjskem ima pravzaprav dolgo zgodovino, saj je
naslednica prafare, ki je bila v pisnih virih prvič omenjena v 12. stoletju. Prvo
zapisano poročilo o obstoju cerkljanske fare je listina, ki jo je izdal Bertold, vojvoda
Meranije, in z njo potrdil mnoge obdaritve, ki so jih njegovi ministeriali opravili v
preteklih letih. V prvem delu potrjuje daritev viteza Majnharda Schababa iz Kokre, ki
je svojo posest blizu Preddvora odstopil vetrinjskim menihom. Obdaritev je bila
opravljena po letu 1147 in pred letom 1154, ponovljena pa, ko so v Cerkljah pokopali
velesovskega viteza Majnhalma, Majnhardovega nečaka, ki je bil v andeški sluţbi v
Istri ubit. Pripeljali so ga v domačo faro, da so se od njega lahko dostojno poslovili.
Po pogrebu je stric v pokojnikov spomin pred pričami znova potrdil pred več leti
opravljeno obdaritev vetrinskih cistercijanov. Med pričami je omenjen tudi Richerus
plebanus de sancta Maria, kar pomeni Riher, ţupnik pri sveti Mariji. Ker so vse Mariji
posvečene cerkve omenjene kot farne precej kasneje, je očitno, da je to cerkljanska,
čeprav kraj v listini ni omenjen. Fara je bila v tistem času versko, kulturno in
gospodarsko središče nekega prostora. Bila je tudi edina kohezivna sila, ki je
povezovala naselja in ljudi nekega ozemlja ter jim dajala občutek pripadnosti (po
Močniku, 2004, str. 30-33).
Občina Cerklje na Gorenjskem se v starih listinah prvič omenja sredi 12. st.
pod imenom Trnovlje, s sedanjim imenom pa od leta 1239 (po Močniku, 2004, str.
32-33).

2.2 PREDSTAVITEV OBČINE

»Občina Cerklje na Gorenjskem leţi na prehodu Ljubljanske kotline v hribovit svet
Kamniških Alp (severni del občine) ter v gričevnat svet Tunjiškega gričevja na vzhodu
(jugovzhodni del). Pravih naravnogeografsko pogojenih meja občina nima, saj v
juţnem predelu poteka meja po ravnini, v jugovzhodnem po gričevju, na vzhodu po
ravnini, ki preide v hribovje. Edina prava »naravna« meja je na severu, kjer poteka
po grebenu od Kope (1024 m) preko sedla Davovec (930 m) in Krvavca do Zvoha
(1971 m)« (Frantar, 2000, str. 20).
Občina Cerklje na Gorenjskem se razprostira na 78 km2 in obsega 30 vasi, v
katerih ţivi več kot 6.400 prebivalcev. Pribliţno polovica občine obsega ravninski,
polovica pa hribovit del. V hribovitem predelu je 11 vasi. Te vasi so: Ambroţ, Apno,
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Cerkljanska Dobrava, Ravne, Sidraţ, Stiška vas, Šenturška Gora, Štefanja Gora, Sveti
Lenart, Viševca in Vrhovje. Na tem območju je manjša gostota pozidave in poselitve.
Prevladujejo manjše gručaste vasi, zaselki in samotne kmetije. Popolno nasprotje
hribovitega sveta je ravninski predel, v katerem leţi ostalih 19 vasi: Adergas, Cerklje,
Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poţenik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična
Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata, Vašca, Velesovo, Vopovlje, Zalog in Zgornji
Brnik. Vasi ravninskega predela so večje, gručastega tipa. Ravninski del spada
naravnogeografsko k Ljubljanski kotlini oziroma delu te kotline, h Kranjskemu polju
(Po Frantarju, 2000, str. 21).
Občina Cerklje na Gorenjskem na vzhodu meji z občino Kamnik, na jugovzhodu z
občino Komenda, na jugu z občino Vodice, na zahodu z občino Šenčur in na
severozahodu z občino Preddvor (glej Sliko 1, Priloga 1).

2.2.1 Lega in poloţaj občine

Lega in poloţaj občine sta izredno pomembna, saj je pomen naravnih in kulturnih
dobrin za turizem odvisen od ugodnosti turistično-prometnega poloţaja. Ugodnost
poloţaja za vsakodnevno rekreacijo, za izletniški turizem, za počitnice je odvisna
zlasti od oddaljenosti izhodiščnih regij do turističnega kraja. Kot je razvidno iz Tabele
1 in s Slike 2 (Priloga 2), imajo Cerklje na Gorenjskem dobro prometno povezavo z
večjimi slovenskimi mesti. Lokalne ceste so v zelo dobrem stanju. Cestno omreţje
občine sestavljajo magistralne ceste, ceste 1. in 2. reda, avtocesta in lokalne zbirne
ceste. Iz Tabele 1 in s Slike 2 (Priloga 2) je razvidno, da so Cerklje na Gorenjskem
primerne za bliţnjo rekreacijo Kranjčanov, Domţalčanov in Kamničanov ter za
celodnevno rekreacijo ob koncu tedna za prebivalce Ljubljane in Škofje Loke. Cerklje
so najbolj obiskane pozimi zaradi urejenih smučišč na Krvavcu, ki privabijo tudi veliko
tujcev ter prebivalce bolj oddaljenih krajev. K večjemu obisku Cerkelj pa pripomore
tudi bliţina največjega slovenskega mednarodnega Letališča Joţeta Pučnika ter
bliţina protokolarnih objektov.
Tabela 1: Oddaljenost mest od Cerkelj
Mesto
Kranj
Ljubljana
Kamnik
Domţale
Škofja Loka

Oddaljenost v km
15
25
15
17
25

Čas potovanja v minutah
15
25
15
15
25

Vir: Frantar (2000, str. 22)
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2.2.2 Poglavitne naravno- in druţbenogeografske značilnosti občine

2.2.2.1 Geološka zgradba in relief
Reliefna oblikovanost v občini omogoča čustveno doţivljanje tako zaradi samih
geomorfoloških oblik (grape, vrtače, previsi …) kot tudi zaradi različnosti tipa reliefa
(ravnina, griči, hribovje, gorovje …) ter velike reliefne energije (od 1971 m visokega
Velikega Zvoha do pod 400 m). Pomembna značilnost Krvavškega pogorja je velik
razgled na celotni juţni strani. Pogled seţe po celi Ljubljanski kotlini in naprej do
Nanosa in Sneţnika. Območja Tunjiškega gričevja so primerna za laţje pohodništvo
zaradi manjših relativnih višinskih razlik in poloţnosti, višji svet pa je primeren za
laţje planinarjenje. V splošnem so vsi predeli zaradi raznolikosti primerni za različne
tipe rekreacije, kot so sprehodi, tek, smučanje, kolesarjenje itd. (po Frantarju, 2000,
str. 25).
»Geološka zgradba neposredno vpliva na čutno doţivljanje zlasti zaradi barvitosti
kamnin, od belega in sivega apnenca (Zvoh, Krvavec), raznobarvnih ilovic, peskov in
peščenjaka (Tunjiško gričevje) do zelenega in sivega fliša ter laporja (Krvavško
predgorje). Izkoristiti bi bilo smotrno tudi »energijsko« sevanje ilovic in kamnin ter
zdravilnost vode Tunjiškega gričevja« (Frantar, 2000, str. 25).

2.2.2.2 Podnebje
»Ko se turist odloča za območje preţivljanja oddiha, je podnebje eden izmed
odločujočih lokacijskih dejavnikov. Vpliva na izbiro kraja in časa letovanja, določa
turistično infrastrukturo in ponudbo dejavnosti« (Turistična zveza Slovenije, 2007,
str. 18, 43).
Podnebje ima lahko pozitivne ali negativne vplive, zlasti ker vpliva neposredno na
človeški organizem. Občina Cerklje na Gorenjskem ima tudi pri podnebju značilno
dvojnost, saj sta si podnebji hribovitega sveta in ravnine popolnoma različni. To
dokazujeta tudi dve stalni meteorološki postaji na območju občine – Letališče Joţeta
Pučnika in Krvavec.

2.2.2.3 Temperature
Temperatura vpliva predvsem na rekreativne moţnosti območja. Visoka temperatura
topi sneg in led, zato so pri zimskošportnih dejavnostih dobrodošle nizke
temperature, ki pa hkrati onemogočajo nekatere druge rekreativne dejavnosti.
Ravninski predel v občini ima dokaj enako povprečno letno temperaturo od 8,5 do
10,1 ˚C (glej Tabelo 2, Priloga 3). Temperatura se skladno z nadmorsko višino hitro
zniţuje in tako je v najvišjih predelih nekaj nad 3,6 ˚C (glej Tabelo 3, Priloga 4).
Nihanja povprečne temperature so največja pozimi, najmanjša pa poleti. Pomlad je
hladnejša od jeseni. Nizke zimske temperature ter hladnejša pomlad omogočajo na
Krvavcu daljšo smučarsko sezono.
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Povprečna julijska temperatura zraka je v kotlinskem predelu okoli 19,8 ˚C, v
najvišjih predelih pa 12 ˚C. Povprečna januarska temperatura zraka v ravninskem
delu je okoli –1,6 ˚C, v najvišjih predelih pa povprečno –5 ˚C (Krvavec –4,35 ˚C).
Gledano v celoti ima občina dokaj dobre temperaturne razmere za rekreacijo.

2.2.2.4 Padavine
Povprečna količina padavin v niţinskem delu je pribliţno 1300 mm (glej Tabelo 4,
Priloga 5), v sredogorju 1600 mm, v visokogorju pa preko 2000 mm (glej Tabelo 5,
Priloga 6). Največ padavin pade v juliju in avgustu, najmanj pa v januarju in
februarju. Povprečno število padavinskih dni se giblje med 130 in 170. Največ
padavinskih dni je med marcem in avgustom, z viškom v juliju, najmanj pa jih je v
septembru in oktobru.
Padavine imajo na območju občine Cerklje največji pomen predvsem pozimi, saj
zaradi snega omogočajo smučanje in ostale aktivnosti na snegu, čeprav je sam
pomen padavin danes manjši, saj ima Krvavec sistem umetnega zasneţevanja, ki
omogoča smučanje tudi v sušnih zimah.
Tudi deţ ima pozitivne in negativne učinke. Omogoča rast rastlin in sadeţev ter
vzdrţuje vodni sistem, po drugi strani pa ovira dejavnosti na prostem in povzroča
poplave.

2.2.2.5 Število jasnih in oblačnih dni
Jasnost in oblačnost določata zunanje aktivnosti. Primerna oblačnost je poleti prijetna
osveţitev pri rekreativnih dejavnostih, saj blaţi vročino, pretirana oblačnost pa ovira
le-te. Poleti v hribih onemogoča celodnevno hojo (popoldanske nevihte) in jo
omejuje zlasti na dopoldanski čas. Pretirana jasnost zlasti v višjem svetu lahko
povzroči opekline ter onemogoča razgled zaradi bleščanja, po drugi strani pa vzbuja
termične tokove, kar je pomembno za jadralce, in omogoča dejavnosti na prostem
(po Jeršiču, 1985, str. 78).
Krvavško pogorje ima lepše vreme od kotlinskega predela jeseni in pozimi (od
oktobra do februarja), ko se v kotlini naredi značilna temperaturna inverzija z meglo
in nizko oblačnostjo. Spomladi in poleti (od marca do septembra) pa ima lepše vreme
kotlinski predel, zlasti zaradi orografskih padavin oziroma oblakov, ki se tvorijo zaradi
gorske pregrade in poletnih neviht. Gledano v celoti ima lepše vreme Krvavško
pogorje. Iz Tabele 6 in 7 (Priloga 7 in 8) je razvidno, da je imelo Krvavško pogorje od
leta 2001 do leta 2007 kar 370 dni jasnega vremena, kar je povprečno 52,8 jasnih
dni na leto. Ravninski del občine je imel v enakem obdobju le 260 jasnih dni, kar je
povprečno samo 37 jasnih dni na leto. V prikazanem 7. letnem obdobju je imel
Krvavec 804, ravninski del pa 861 oblačnih dni. Krvavec je imel skupno v sedmih letih
138, ravninski del pa 308 dni z nevihto, kar je več kot še enkrat več kot Krvavec.
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2.2.2.6 Vetrovnost
Za vso občino drţi, da skoraj ni močnejših vetrov, na kar vpliva zlasti reliefna
pregrada Grintovca. Ob pobočju Krvavškega pogorja se pojavljajo v toplejši polovici
leta termični vetrovi (pobočni vetrovi – dnevnik, nočnik) ali stebri, ki so primerni za
jadralstvo. Krvavec je bolj vetroven poleti, vendar pa je moč vetra slabša (po
Frantarju, 2000, str. 29).

2.2.2.7 Hidrografske značilnosti
Rekreacijski pomen tekočih voda v občini je majhen, saj je kopanje moţno le v večjih
tolmunih Pšate. Kopanje v stoječih vodah občine je prepovedano. Pozimi so
zamrznjeni ribniki zelo primerni za rekreativno drsanje in sprehode. Večji pomen pa
imajo vode za ribolovni turizem (Reka, Ušica, Pšata, ribniki).
Glavne hidrografske značilnosti občine Cerklje na Gorenjskem so:
»Alpsko območje je območje visokogorskega krasa. Voda tu hitro ponikne v
razpokano karbonatno kamnino in se podzemno pretaka vse do stika z nepropustno
kamenino oziroma preide v prod Ljubljanske kotline. Predalpski del občine je
pomemben tudi kot vodozbirno območje, saj ima zelo veliko vodno zmogljivost. Iz
zajetja in vrtin se z vodo oskrbuje naselja vse do Domţal« (Frantar, 2000, str. 30).
Nekoč znana in hvaljena voda »krvavški biser« pa danes izgublja kakovost zaradi
utrjevanja smučišč z umetnim snegom, zaradi gradnje vikendov ter širjenja smučišč
in infrastrukture (Mengešan, december 2007/leto XIV, str. 16).
»Tunjiško gričevje je zgrajeno iz fliša in nepropustnih ilovic, zato tu voda
odteka površinsko. V območju gričevja je svet precej močvirnat, kar blaţi večja
nihanja vode zaradi suš ali preobilnih padavin. Struge voda v Tunjiškem gričevju so
večinoma vrezane v ilovnato in flišno kamnino. Po dnu grap vijugajo in kopičijo
material, ki ga nosijo s seboj. Raznobarvni peski in prerezi ilovice zaradi različnih barv
popestrijo videz zelene okolice. Ob prehodu na rob gričevja se zavoji povečajo,
marsikje so vidni še ostanki okljukov, mrtvi rokavi ipd.« (Frantar, 2000, str. 30).
»Na ravnini voda teče po prodnatem površju in manjši vodotoki dokaj hitro
poniknejo, razen na obrobju Tunjiškega gričevja, kjer zaradi ilovnate podlage tečejo
površinsko« (Frantar, 2000, str. 30) .
Glavni vodotoki v občini so: Pšata, Reka, Ušica, Češnjevica, Ragušnica, Doblič,
Dobovšek, Kamnek, Šmidol in Voje. Vsi skupaj tvorijo rečno mreţo in se, razen
Ragušnice, ki ponikne, stekajo v Pšato, ki tvori povodje Kamniške Bistrice. Pšata, ki
odmaka pribliţno 70 % občine (55 km2), je tudi del največjega slovenskega porečja –
porečja Save.

2.2.2.8 Termalna voda
V Cerkljah, natančneje v Adergasu, se v globini okrog 50 m nahaja termalna voda s
temperaturo 19–20 ˚C. Termalna voda nudi moţnost izgradnje termalnih bazenov
oziroma term v Cerkljah, o čemer je bilo ţe veliko razprav, ki pa ţal zaradi visokih
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vlaganj niso obrodile sadov. Edina izraba te vode je zaenkrat preko toplotnih črpalk
za ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode.

2.2.2.9 Gozdna vegetacija
»Gozdna vegetacija je pomemben del pokrajine, saj kaţe na ohranjenost naravnega
okolja. Območje občine v večini pripada predalpskemu fitogeografskemu območju in
zaradi razpona višin med 300 in 1800 m zajemajo gozdovi praktično vse vegetacijske
višinske pasove. Največ gozda celotne občine je v hribovitem delu občine, saj ta gozd
predstavlja kar 61,1 % vsega gozda v občini. Obe naslednji regiji imata pribliţno
enako površino gozda. Slabih 17 % gozda ima občina v svojem predelu Tunjiškega
gričevja, dobrih 22 % pa na Kranjskem polju. Skupna površina gozda v občini je okoli
3923 ha, kar predstavlja 50,3 % vse občine. Z gozdovi, ki spadajo v
gozdnogospodarsko enoto Cerklje, upravlja Zavod za gozdove RS, OE Kranj«
(Frantar, 2000, str. 31).
Od negozdne vegetacije je na območju občine najbolj zanimiva rastlina
Frölichov svišč (Gentiana froelichii), ki uspeva v višjih predelih in je endemit tega dela
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank.
Omeniti je potrebno tudi gozdne sadeţe, ki rastejo v občini. To so: gobe,
borovnice, gozdne jagode, robide, kostanj, lešniki. Nabiranje je primerno za
enodnevne goste in izletnike.

2.2.2.10

Prebivalstvo

»Prebivalstvo turističnega kraja je nosilec turizma. Tradicije, navade, šege in običaji
kraja ter samih ljudi lahko bogatijo turistično ponudbo. Domačini so ohranjevalci
kulturne pokrajine, skrbijo za čistost okolja, se zaposlujejo v turističnih dejavnostih,
skratka so pomemben del turističnega potenciala« (Jeršič, 1985, str. 25). Še več,
Gursoy et al. (2002, str. 79-105) v svojem članku opozarja, da brez upoštevanja
potreb, zahtev in ţelja lokalnih prebivalcev uspešnega razvoja turizma ni mogoče
načrtovati, saj so ravno prebivalci tisti, ki odigrajo pomembno vlogo pri turizmu s
svojim načinom ţivljenja, z lastno identiteto, izobraţenostjo, gostoljubnostjo in
naklonjenostjo do gostujočega.
Stalna rast prebivalstva, ki je razvidna iz Tabele 8 (Graf 1), kaţe na privlačnost
ţivljenjskega okolja ter na urejene socialno-ekonomsko-ekološke razmere v občini.
Vzrok za rast prebivalstva v občini je tudi preseljevanje ljudi, saj na podeţelju iščejo
mir, na delo pa se vozijo v bliţnja mestna središča. Iz te Tabele lahko razberemo
tudi, da se število prebivalstva vsako leto zviša za pribliţno 1 odstotek. Od leta 2004
pa do leta 2008 je število prebivalstva v Cerkljah naraslo za 5,2 odstotka.
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Tabela 8: Število prebivalstva v občini Cerklje na Gorenjskem od leta 2004
do leta 2008
Leto

Število prebivalstva
Yj
6.506
6.620
6.692
6.762
6.848

2004
2005
2006
2007
2008

Indeks (2004=100)
Ij/2004
100
101,7
102,8
103,9
105,2

Vir: SURS, 2008
Graf 1: Število prebivalstva v občini Cerklje od leta 2004 do leta 2008
6900
6800
6700
6600

Št. prebivalcev
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Vir: Tabela 8
Za turizem v posameznem kraju je pomembna tudi izobrazbena struktura
prebivalstva, saj večja stopnja izobraţenosti pomeni večjo dovzetnost za turizem ter
večjo prilagodljivost moţnim spremembam v pokrajini in načinu ţivljenja. Tabela 9 in
Graf 2 prikazujeta, da ima večino prebivalstva v občini Cerklje srednjo izobrazbo, in
sicer kar slabih 53 %, osnovnošolsko ali niţjo izobrazbo (vključno s tistimi brez
izobrazbe) 38 %, višjo ter visoko izobrazbo pa le 9,3 % ljudi. Ti odstotki dokazujejo,
da ima občina v tem podjetniškem sektorju dokaj slabe pogoje v primerjavi s
Slovenijo kot celoto, saj je izobrazba prebivalstva podpovprečna.
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Tabela 9: Prebivalstvo občine Cerklje, staro 15 ali več let, po izobrazbi
Izobrazba
Skupaj
Brez izobrazbe
Nepopolna osnovna izobrazba
Osnovna izobrazba
Srednja izobrazba
Višja izobrazba
Visoka dodiplomska izobrazba

Število prebivalcev
5.153
23
379
1.564
2.708
204
241

Strukturni odstotki
100
0,45
7,35
30,36
52,55
3,96
4,67

Visoka podiplomska izobrazba

34

0,66

Vir: SURS, 2009
Graf 2: Prebivalstvo občine Cerklje, staro 15 ali več let, po izobrazbi
1%

4%

0%

brez izobrazbe

5%
7%

nepopolna osnovna izobrazba
osnovna izobrazba
30%

srednja izobrazba
višja izobrazba

53%

visoka dodiplomska izobrazba
visoka podiplomska izobrazba

Vir: Tabela 9
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2.2.2.11

Druge demografske in socialne značilnosti občine

V Tabeli 10 so predstavljeni statistični podatki iz demografskega in socialnega
področja občine Cerklje. Za laţjo predstavo in primerjavo so v Tabeli dodani tudi
podatki za Slovenijo kot celoto. Občina Cerklje na Gorenjskem šteje 6.848
prebivalcev, od katerih je 3.441 ţensk. Povprečna starost prebivalcev občine je 38,6
leta, kar je glede na Slovenijo pod povprečjem. Od 84.519 brezposelnih prebivalcev
Slovenije jih je v občini Cerklje brezposelnih le 180. Tako povprečna bruto kot neto
mesečna plača na prebivalca v občini Cerklje sta v primerjavi s Slovenijo krepko nad
povprečjem, kar skupaj z majhnim številom brezposelnih oseb kaţe na dober socialni
poloţaj prebivalcev v občini.
Tabela 10: Statistični podatki iz demografskega in socialnega področja za
občino Cerklje in Slovenijo; 2009
Cerklje na
Gorenjskem

Slovenija

Št. prebivalstva

6.848

2.032.362

-moški

3.407

1.003.945

-ţenske

3.441

1.028.417

Povprečna starost

38,6 let

41,3 let

Št. gospodinjstev

1.977

684.847

Št. druţin

1.751

555.945

Št. delovno aktivnih prebivalcev

2.920

860.789

180

84.519

1.835,36 evra
1.134,73 evra

1.415,38 evra
917,56 evra

Št. brezposelnih
Povprečna mesečna plača
-bruto
-neto

Vir: SURS, 2009

2.2.2.12

Splošna infrastruktura

»Splošna infrastruktura je vsa infrastruktura, ki ni bila zgrajena samo za turizem,
vendar pa omogoča njegov razvoj« (Jeršič, 1985, str. 32). Ali bolje rečeno, med
splošno infrastrukturo spada komunalna in osnovna prometna ureditev, torej naprave
in objekti, ki jih turist uporablja samo posredno, po njih pa ne povprašuje (po Planini,
Mihaličevi, 2002, str. 157).
Splošna infrastruktura v občini je v naslednjem stanju:
Prometno je občina dobro povezana, večina glavnih cest je obnovljenih. Leta
2006 so asfaltirali cesto, ki vodi od Ambroţa pod Krvavcem do Jezerc, leta 2007 so
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uredili še zadnji slab kilometer dolg odsek regionalne ceste Spodnji Brnik–Zgornji
Brnik, v sklopu katerega so uredili tudi osuševanje in vso komunalno infrastrukturo.
Istega leta so uredili ceste v hribovitem delu občine in med drugim asfaltirali cesto v
spodnjem delu Šenturške Gore ter razširili cestni odsek Jagosce–Lenart. Leta 2008 so
razširili cesto na odseku Grad–Ravne. Slabost občine v tem segmentu je pomanjkanje
pločnikov in kolesarskih stez. Kot slabost občine je omembe vredna tudi cesta, ki vodi
mimo Letališča Joţeta Pučnika. Cesta je nevarna, saj je praktično nespremenjena ţe
od začetka delovanja letališča, in sicer ne glede na to, da se je obseg prometa od
takrat na njej povečal za več kot desetkrat.
Vodovodno je občina dobro preskrbljena, saj je v njej zajetje za večji del
Ljubljanske kotline. Občina Cerklje na Gorenjskem se napaja iz naslednjih virov:
zajetje po Krvavcem – Reka, zajetje Ambroţ pod Krvavcem, zajetje Jagosce, zajetje
Grad, zajetje za RTC Krvavec in zajetje za Štefanjo Goro.
Energetsko in telekomunikacijsko omreţje v občini je zadovoljivo. Večina
povezav je pod zemljo, tako da z vidika turizma le-te niso moteče za pokrajino.
Kanalizacija v občini je dokaj urejena, saj občina Cerklje gradi kanalizacijski
sistem ţe od leta 2000 (zahodni del občine je ţe priključen na čistilno napravo v
Češnjevku). Osrednji in vzhodni kanal se bosta zdruţila in se predvidoma do leta
2013 priklopila na čistilno napravo Domţale. Odvajanje in ločevanje odpadkov je v
občini urejeno. Kosovni odpadki se zbirajo v Zbirnem centru Cerklje, ki so ga odprli
jeseni 2008. Cerkljani lahko tam odlagajo svoje odpadke ob petkih in sobotah. Nov
Zbirni center Cerklje zmanjšuje moţnost nastajanja novih divjih odlagališč odpadkov
v občini. Poleg tega v Cerkljah vsako leto organizirajo čistilne akcije.
Ostala splošna infrastruktura (izobraţevalni, zdravstveni, trgovski, športni,
upravni … objekti) je več kot zadovoljiva.
Za razvoj turizma bo treba poskrbeti ob zadovoljivem stanju splošne infrastrukture še
za dokončno ureditev kanalizacije ter za sanacijo divjih odlagališč, ki jih je v občini
kar nekaj.
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3 TURIZEM V OBČINI CERKLJE
3.1 RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU OBČINE
Za začetnika turizma občine Cerklje se lahko upravičeno šteje Ivana Hribarja in
Josipa Lapajneta. Ivan Hribar je kot vpliven Slovenec kupil v Cerkljah tedanjo
Lukeţovo hišo (danes znana kot Hribarjeva hiša). Poslopje je takoj prezidal v
domačem slogu. Okoli parcele si je nakupil znaten del sosednjih zemljišč, jih ogradil z
močnim zidom in prostor zasadil s sadnim drevjem. V svoje »letovišče« je vabil na
oddih svoje prijatelje, visokošolce, pesnike (Simon Gregorčič, Anton Aškerc),
umetnike (Matej Strnen, Matija Jama) in politike (prof. Bobrinski, dr. Tesić Pavičić,
Nikola Pasić, dr. Ţolger). S tem so Cerklje nehote pridobile sloves prijaznega in
mirnega kraja z veliko moţnostmi za rekreacijo. Zaradi svojega letovišča, njegove
hitrejše dostopnosti in boljše opremljenosti je Hribar kot vpliven moţ (poslanec)
izposloval mnogo sredstev za različne posodobitve. Vedel je namreč, da brez
posodabljanja ni »pravega turizma«. Tako je izposloval gradnjo vodiške ceste. V
občini je hotel napeljati vodovod, za katerega je v parlamentu pridobil 80 % vseh
sredstev (20 % bi morali dati domačini), vendar je bilo zaradi konzervativnih
Cerkljanov, ki so bili proti vodovodu, vse zaman. Hribar je zato naredil svoj vodnjak
na vetrni pogon. Poskusil je vpeljati tudi elektriko, a se je zgodba ponovila, zato je
soinvestiral v gradnjo hidroelektrarne na Reki skupaj z domačinom Ivanom
Čimţarjem, ki jo je zgradil leta 1925. S tem je Hribar svojo rezidenco opremil še z
elektriko in imel tako popolno opremljeno posest. Zaradi velikega števila gostov je
spodbudil soseda Kerna, da je le-ta nadgradil svojo hišo in v njej uredil sobe za
turiste. To je bila prva naloţba v turizem na območju občine Cerklje. Ob prostih dneh
je vesela druţba zelo rada krenila na pot v Kokro in na Krvavec, ki je bil pred tem
zelo malo znan. Ţe takrat so iskali pot do Kokrškega sedla in leta 1923 so jo našli dr.
Franc Tominšek, M. Hrovatin in oba brata Lapajne. Pot, ki je bila uporabna samo v
poletnih mesecih, so redno »oskrbovali«. Odprli so tudi pot s Krvavca na Veliki Zvoh
čez Jeţo po grebenih do Korena in Kompotele. Kljub dograditvi novih planinskih poti
pa se promet na njih ni kaj prida povečeval in razvijal, saj ni bilo primernega
zavetišča. Tako so se sredi leta 1921 Hribar, brata Lapajne, njuni prijatelji ter
krajinski veljaki odločili zgraditi planinsko postojanko na Krvavcu, imenovano
»Hribarjev dom«. Kriţka baronica jim je darovala les in leta 1924 so začeli graditi
Dom, ki so ga odprli za javnost leta 1925. Zaradi dobre dostopnosti je bil Dom
oskrbovan vse leto, tudi pozimi. S tem dejanjem je turizem na Krvavcu bolj zaţivel,
poleti s pohodi od Grintovca, Brane, Planjave, do Ojstrice, pozimi pa predvsem s
smučanjem na Košuti, Krţišču, Kompoteli in na Dolgih njivah. Najboljši dostop do
Doma je bil pozimi preko Ambroţa, poleti pa so najraje hodili po Reki čez Davovec,
od koder so po navadi obiskali še dolino Kokre. Na Kriški planini so po letu 1929
zgradili 4 planšarske koče in kapelico, Josip Lapajne pa je zgradil počitniško kočo. S
tem se je še bolj razvil lovni turizem – lov na divje koze, peteline, ruševce … Kapelico
je 18. 8. 1929 blagoslovil nadškof Gregorij Roţman. Načrt zanjo je naredil Joţe
Plečnik, ki ga je narisal pri otvoritvi Doma na Krvavcu 6. 9. 1925. Kapelica je ostala
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nespremenjena do današnjih dni. Zaradi Doma in ostalih zgradb so dobili Hribarjevi
gostje in ostali turisti veliko moţnosti za rekreacijo, in sicer poleti in pozimi. V dolini
je Hribar za ljubljansko mladino zgradil tudi počitniško letovišče v Sangradu, ki ga je
prekrstil v Zatišje. Objekt, ki je bil dolgo v ruševinah, je danes podrt. Intenzivnejši
razvoj turizma se je začel šele po drugi svetovni vojni z razvojem turizma na Krvavcu.
Po vojni je bilo obiska vedno več in tako se je PD Kranj odločilo postaviti ţičnico do
Krvavca z namenom povečati obisk in olajšati oskrbo Doma na Krvavcu. Leta 1958 je
tako začela obratovati dvosedeţnica na progi Reka–Gospinca, ki je obratovala
petnajst let. Posledice ţičnice so bile gradnja gostinskih objektov na Gospinci in v Tihi
dolini, več počitniških hiš, TV oddajnika in smučarskih ţičnic. Ko so gradili prvi
oddajnik in planinski dom, so za potrebe prevoza teţkih tovorov leta 1959 postavili
tovorno ţičnico, ki je bila nato preurejena v smučarsko. Zmogljivost naprave je bila
120 smučarjev na uro. Delovala je 9 let, in sicer do prve namenske smučarske
gradnje enosedeţnice do Doma ter vlečnice Tiha dolina–Njivice. Dom na Krvavcu je
bil s pomočjo ţičnice leta 1962 preoblikovan v hotel. Velik pomen za nadaljnji
turistični razvoj Krvavca sta imeli podjetji Letališče Brnik in SAP Ljubljana. Leta 1966
sta skupaj zgradili zgoraj omenjeni ţičnici. Letališče Brnik je obenem odprlo tudi
Brunarico v Tihi dolini. Enosedeţnica do Doma obratuje še danes. Leta 1968 je
ţičnice prevzela kranjska Creina, ki je najprej zgradila vodovod za počitniške objekte
na Krvavcu ter z namenom podaljšanja smučarske sezone opravila večja zemeljska
dela na samem terenu. Leta 1970 so postavili tudi novo dvosedeţnico Gospinca–Tiha
dolina ter ob njej namestili reflektorje za nočno smuko. Leta 1973 so ustanovili
Konzorcij za gradnjo RTC Krvavec. Rezultat je bila nova kabinska ţičnica z ovalnimi
kabinami podjetja Poma, popularno imenovana jajčka, ki je sluţila svojemu namenu
kar 26 let. Istega leta so odprli dvosedeţnico Vrh Krvavca, vlečnico do Podgradišča,
Luţe in Njivic. Uredili so 25 ha novih smučarskih površin. S cesto so povezali planino
Jezerca in Gospinco, uredili so parkirni prostor v Reki, razširili vodovodno mreţo za
650 m in uredili kanalizacijo ob postajah kabinske ţičnice s prekatnimi greznicami.
Temeljna organizacija zdruţenega dela RTC Krvavec je leta 1977 postala samostojno
podjetje. Istega leta je PD Kranj odprlo povečano planinsko kočo na Gospinci s 140
sedeţi ter 53 leţišči. Leta 1978 so zgradili dve novi vlečnici na Kriški planini, leta 1980
so popolnoma obnovili enosedeţnico Gospinca–Dom na Krvavcu, leta 1982 pa so
zgradili novo dvosedeţnico Tiha dolina–Zvoh, ki ima zgornjo postajo na 1971 metrih
nad morjem. V letu 1987 so odprli apartmaje na Kriški planini (174 leţišč) ter
istočasno zgradili kanalizacijsko omreţje s čistilno napravo. Med letoma 1989 in 1992
so usposobili dvojno dvosedeţnico Tiha dolina–Njivice in obenem odstranili vlečnici
na isti progi. Dom na Krvavcu je bil leta 1989 prenovljen in povečan, tako da je imel
skupno 192 leţišč. Leta 1995 sta bili na Kriški planini odprti dve turistični kmetiji
(planšariji) – pri Viţenčarju z dvajsetimi leţišči in pri Florijanu s šestdesetimi leţišči.
Leta 1996 so na Krvavcu začeli poskusno zasneţevati nekatere proge. Danes
zasneţujejo ţe kompletno območje. Vodo pridobivajo iz Kokre ter jo črpajo v zbiralnik
na Velikem Zvohu. Leta 1998 so znova strojno gradbeno izravnali teren za proge,
hkrati pa so jih zatravili in pognojili ter uredili osuševanje. Leta 1999 je podjetje RTC
Krvavec investiralo v nabavo nove kabinske ţičnice. Prejšnjo-4 sedeţno kabinsko
ţičnico (900 os./h) so zamenjali z novo in hitrejšo 6-sedeţno (2000 os./h). Leta 2006
je dvosedeţnico Vrh Krvavca nadomestila nova šestsedeţnica. V smučarski sezoni
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2008/2009 pa je dvosedeţnico Tiha dolina nadomestila nova sodobna štirisedeţnica.
V niţinskem predelu se je število gostišč in prenočitvenih obratov začelo povečevati
po osamosvojitvi Slovenije. Danes ima tako občina v primerjavi z ostalimi občinami
kar precej turistične superstrukture (po Frantarju, 2000, str. 37-40).

3.2 TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI

»Občina Cerklje na Gorenjskem ima dobro razvito in urejeno turistično in kulturno
infrastrukturo. Prav na tem področju se nenehno izpopolnjuje, kajti vizija razvoja
občine je v razpoznavni turistični destinaciji, ki ne bo slovela samo po smučišču
Krvavec in Letališču Joţeta Pučnika, temveč tudi po širši turistični ponudbi, oblikovani
na osnovi izjemnih naravnih in kulturnih danosti« (Občina Cerklje na Gorenjskem,
2009).

3.2.1 Naravne znamenitosti

»Največja naravna znamenitost v občini je vaški lipovec (Tilia cordata), ki raste na
vzhodni strani Cerkelj v smeri proti Pšenični Polici. Drevo je enakomerno raščeno. V
višini 3 m se razveji v tri vrhove. Juţno od drevesa stoji Kuţno znamenje, postavljeno
leta 1645« (Wikipedija, 2009).

3.2.2 Kulturna dediščina

Kulturna dediščina daje kraju edinstveno identiteto. Zelo pomembna je ohranjenost
grajenih spomenikov, kot so gradovi, cerkve, stare kmečke hiše, in drugih objektov,
ki so dostopni javnosti (Dekleva, 1998, str. 64).

3.2.2.1 Zgradbe in objekti
Pomen za turizem imajo tudi potencialno zanimive stavbe in zanimivi objekti. Stare,
obnovljene hiše dajejo naseljem privlačnejši videz in lahko popestrijo turistično
ponudbo s prenočišči. Turistično zanimiva je tudi kmečka arhitektura izven naselij:
kozolci, lope, toplarji, znamenja ipd.
 Gradovi in cerkve
Gradovi in cerkve spadajo med umetnostne in arhitekturne spomenike. S svojim
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arhitekturnim stilom in svojo prisotnostjo povečajo estetsko privlačnost kraja in
okolice. V občini Cerklje je dobro ohranjen le grad Strmol, ostali gradovi (Poţenski
grad, grad Kamen in Grad v Gradu) pa so ţal porušeni.
Grad Strmol
Po nastanku spada med najstarejše gradove naokoli. Če se danes peljemo po cesti,
ki povezuje vasi Češnjevek in Dvorje, lahko pod obronkom cerkljanskega gozda
zagledamo njegovo veličastno podobo. Grad se prvič omenja nekje v 13. stoletju,
čeprav podatki o njegovem nastanku niso zanesljivi. Do danes se je zamenjalo kar
nekaj lastnikov, kot prvi pa se omenjajo gospodje Strmolski, ki so v zgodovini Cerkelj
prisotni do konca 14. stoletja. Pod gradom je bil nekdaj ribnik z dviţnim mostom, ki
se je uporabljal kot ščit pred vpadi Turkov, danes pa pod njim najdemo umetno
zasnovano jezerce. Grad Strmol s parkom je dobro ohranjena in izjemno slikovita
celota, umeščena ob vznoţje Dvorjanskega hriba. Jedro gradu predstavlja stolpasta
stavba s poznosrednjeveškim jedrom, ki je bila izoblikovana v sedanji obliki v pozni
renesansi in baroku. Grad hrani bogato zbirko zgodovinskega pohištva, slik in drugih
starin. Koncept parkovne zasnove okrog gradu je nastal v 17. stoletju, njegova
bistvena dela sta terasasto oblikovan parter na juţni strani gradu, ki preide v travno
ravnico z jezerom ledvičaste oblike, ter dostopni lipov drevored na zahodni strani.
Vidno so v celoto vključena polja v ravnini in Dvorjanski hrib v ozadju. Park je
opremljen s fontano in z baročno plastiko, prineseno iz nekdanjega gradu Zalog pri
Moravčah. Grad Strmol je danes preurejen v protokolarni objekt (po Turističnem
društvu Cerklje, 1979, str. 6).
Cerkve v občini Cerklje so dobro ohranjene, saj so bile v zadnjih letih vse obnovljene:
Cerkev Marijinega vnebovzetja v Cerkljah, Cerkev sv. Marjete na Trati, Velesovska
cerkev Marijinega oznanjenja, Cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori, Cerkev sv. Kriţa v
Stiški vasi, Cerkev sv. Ambroţa, Cerkev sv. Duha v Češnjevku, Cerkev sv. Nikolaja v
Dvorjah, Cerkev sv. Helene v Gradu, Cerkev sv. Marije Magdalene na Pšati, Cerkev
sv. Urha na Šenturški Gori, Cerkev sv. Lenarta na Rebri, Cerkev sv. Martina v
Šmartnem, Cerkev sv. Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku, Cerkev sv. Simona in
Juda na Spodnjem Brniku, Cerkev sv. Florijana v Lahovčah in Cerkev sv. Matija v
Zalogu. Poleg cerkva je v občini turistično znana tudi Kapela Marije Sneţne na
Krvavcu, ki jo vsako leto 15. avgusta, ko je v njej maša, obišče veliko ljudi. Med
zanimivosti v Cerkljah se gotovo uvršča tudi samostan Velesovo.
Samostan Velesovo
Prvotni ţenski dominikanski samostan so ustanovili oglejski patriarhi leta 1238. Ob
turškem napadu leta 1471 je bil močno poškodovan. Sedanjo obliko je dobil v
obdobju 1732–1771, ko so ga obnovili po načrtih C. Zullianija. Joţef II. ga je leta
1782 ukinil in v njem je bila vojaška bolnišnica, pozneje pa sedeţ takratnih
oblastnikov. Od samostanskih objektov je ohranjen vzhodni del, v katerem so
stanovanja, šola in ţupnišče (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009).
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 Ljudska arhitektura
Izraz ljudska arhitektura v oţjem pomenu besede opredeljuje oblikovanje naselij in
kmečkih hiš ter njihovih gospodarskih poslopij. V občini Cerklje je kar precej ljudske
arhitekture. Najbolj znana je stara hiša, imenovana Petrovčeva domačija, ki je
spomeniško zaščitena. Med redko dobro ohranjenimi hišami v občini je ţe omenjena
Hribarjeva hiša, ki je bila obnovljena. V občini so ponosni tudi na znamenja, kozolce
in pastirske stanove, ki skupaj s starimi hišami bogatijo videz kraja in kulturne krajine
(Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2009).
 Znamenja
Posebne oblike preprostih in drobnih arhitekturnih spomenikov, ki v kombinaciji z
večjim ali manjšim slikarskim ali kiparskim deleţem poţivljajo in kultivirajo
cerkljansko krajino, se običajno imenujejo znamenja. Stojijo ob cestah in poteh,
največkrat na kriţpotjih, kjer umirjajo in usmerjajo naš korak. Mnoga ţe dolga
stoletja stojijo na mestih, na katera jih je postavil človek, in še vedno ţivijo svoja
polna ţivljenja. Pogosto zaznamujejo kraj, na katerem se je zgodilo nekaj, kar si je
veljalo zapomniti. Njihova zunanja podoba je lahko kamnit steber, zidan stolp ali celo
kapelica, lahko pa tudi preprost lesen kriţ v zavetju starega drevesa. Tudi vdolbine s
sveto podobo v zatrepih in na vogalih hiš, freske med okni ter razpela na kozolcih so
drobna znamenja. Znamenja v občini so: Antonovčevo znamenje, Češnjevsko vaško
znamenje, Devsko znamenje, Matozovo znamenje, Muščevo znamenje, Grošeljnovo
znamenje, Šlebirjevo znamenje, Jerebovo znamenje, Hribušekova kapelica in Kralova
kapelica. Najbolj znano znamenje, ki je v nadaljevanju podrobneje opisano, je prav
gotovo Kuţno znamenje (po Močniku, 2004, str. 130-133).
Kuţno znamenje
»Kuţno znamenje pod farovško lipo je edino stebrno znamenje v občini. Na široki
kamniti stopnici stoji lepo oblikovan piedestal kvadratnega prereza s kapitelom. Nad
njim je osmerokotni obelisk, ki nas spominja na gotsko tradicijo, z novejšim
kovinskim kriţem na vrhu. Je kamniti spomin na bolezen, ki je leta 1645 močno
morila v Cerkljah in okolici« (Močnik, 2004, str. 131).

3.2.2.2 Tradicije in običaji
Tradicije in običaji so ena od temeljnih zanimivosti in posebnosti določenega kraja, ki
lahko prav zaradi različnosti in svojevrstnosti pritegnejo pozornost in zanimanje
potencialnih gostov. Lahko sluţijo predstavitvi določenega območja oziroma
propagandi le-tega.
1. Miklavţevanje
Praznik, ki je v občini Cerklje ohranjen v vseh vaseh, je dobil ime po škofu Miklavţu
oziroma Nikolaju iz 2. stoletja našega štetja, z njim pa so ga pri nas začeli istovetiti v
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12. stoletju. Sv. Nikolaj praznuje svoj god 6. decembra. Običaj, povezan z njegovim
praznikom, se imenuje miklavţevanje. Na predvečer godu sv. Miklavţa (s 5. na 6.
december), in sicer preden gredo otroci spat, se po običaju postavi peharje ali
kroţnike na okenske police oziroma mize. Naslednje jutro otroci (tudi odrasli)
nestrpno pokukajo vanje, da bi videli, kaj jim je dobri moţ prinesel. Obdarovanje je
sicer le del praznovanja, ki ga predstavlja predvsem obhod Miklavţeve povorke. Sv.
Miklavţ skupaj s svojimi spremljevalci – angeli in hudiči (po domače parklji) – hodi po
vasi od hiše do hiše in obiskuje otroke. Njegovi najbolj glasni spremljevalci – parklji,
ki so utelešenje zla, so grozljivega videza in v otrocih vzbujajo strah. Prav to je tudi
njihova naloga – prestrašiti in kaznovati poredne otroke, da bi bili v prihodnjem letu
čim bolj pridni.
2. Pustovanje
Pust je pustni čas med novim letom in pepelnično sredo. Pustni čas je premakljiv in
je odvisen od velike noči. Prava pustna dneva sta dva: pustna nedelja in pustni torek.
To je običaj šemljenja, cvrtja bobov in flancatov ter kurjenja pusta. Pustovanje je v
krajih pod Krvavcem še vedno zelo ţivo. Včasih so na večer pusta le-tega zakurili.
Pripravili so grmado iz suhih drv. Na vrh kresa so lahko pritrdili nagačeno lutko, ki je
zgorela v plamenih. Ta najznačilnejši gorenjski običaj se zaradi prepovedi kurjenja
ognja v naravi ţal počasi opušča. Zadnja leta v Cerkljah in petih drugih občinah
(Komenda, Vodice, Medvode, Šenčur in Kranj) organizirajo pustni sprevod oziroma
sprevod pustnih šem, ki se razkazujejo v vsej svoji lepoti in edinstvenosti. Za ta
namen v Voklem izdelujejo vozove na različne teme, ki se jim pridruţijo tudi vozovi
drugih vasi in občin. Sprevod na šaljiv način prikazuje kmečka opravila in aktualna
dogajanja na vaseh. Tradicionalno sprevod poteka na pustno soboto ţe več let
zapovrstjo (Voklo, 2009).
3. Jaslice
V boţičnem času je za slovensko krščansko kulturo značilno postavljanje boţjih jaslic.
Jaslice so postavljene v vseh cerkvah. Cerkvene jaslice so enkratne, zanimive in
privlačne na pogled. Večinoma so večje od »hišnih« in starejšega nastanka.
Najzanimivejše in ene od najstarejših jaslic v občini so velesovske in zaloške. Prve so
narejene 18. stoletja, druge 19. stoletja. Posebnost velesovskih jaslic so figure, ki so
iz voska. Figure pastirjev ponazarjajo takratne vladarje Habsburţane. Oblečene so v
kraljeva oblačila in izrezljane po podobah kraljev.
4. Ţegnanje
Vsaka cerkev je posvečena določenemu svetniku. Na nedeljo pred godom tega
svetnika se v cerkvi in v vaseh opravi ţegnanje – semenj. To je praznik za vse vasi, ki
spadajo pod določeno cerkev. Takrat se je praznične jedi, kot so potice, bobi,
flancati, prata …
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5. Izdelovanje pirhov
Na velikonočno soboto se izdeluje pirhe. Tradicionalno se jajca barvajo v raznih
naravnih barvilih (čebula …).

3.2.2.3 Ostala kulturna dediščina
Kulturno dediščino Slovenije so bogatili tudi ljudje s cerkljanskega okoliša, ki so bili tu
rojeni ali pa so tu delovali na različne načine. Pomembni moţje imajo v občini
spomenike ali rojstne hiše, ki ravno tako lahko dopolnjujejo turistično ponudbo.
Najpomembnejši med njimi so:
Davorin Jenko (1835–1914)
»Slovenski skladatelj Davorin Jenko se je rodil leta 1835 v Dvorjah pri Cerkljah. Še
preden je končal pravo na Dunaju, je ţe slovel kot dirigent in skladatelj, zato so mu
ponudili sluţbo na skrajnem vzhodu Avstroogrske, v Pančevu. Po nekaj letih
zborovodskega dela je postal kapelnik in skladatelj Srbskega narodnega gledališča,
kjer je ostal do upokojitve. Pokoj je preţivljal v Sloveniji, in sicer v Ljubljani in
Cerkljah. Večino slovenskih del je napisal v času študija na Dunaju. Posebej znana so
njegova naslednja dela: Lipa zelenela je, Blagor mu, ki se spočije in Naprej zastava
slave, ki je kmalu postala slovenska narodna himna. Med prvimi je v Sloveniji pisal
samospeve, posebej so pomembni tisti, ki jih je – tudi med prvimi – pisal na
Prešernova besedila. V občini je pred Cerkvijo Marijinega vnebovzetja postavljen
piramidalni, doprsni spomenik skladatelju Davorinu Jenku, delo L. Dolinarja, ki izhaja
iz Plečnikove šole. Poleg spomenika je v občini ohranjena Jenkova domačija in lipa z
nagrobnikom, kjer ima pesnik svoje počivališče« (Občina Cerklje na Gorenjskem,
2009).
Ignacij Borštnik (1858–1919)
Ignacij Borštnik, reţiser, dramatik, organizator in največji slovenski igralec tedanjega
časa, se je rodil leta 1858 v Cerkljah. Igral je v več kot tristo vlogah iz različnih vrst
svetovnega dramskega repertoarja. Nastopal je v ljubljanski Čitalnici od leta 1882 in
bil od 1886. do 1894. leta član Hrvatskega narodnega gledališča v Zagrebu, od koder
je hodil v Ljubljano gostovat. Dramatiziral, priredil in napisal je tudi več dramskih del.
Skrbel je za vzgojo novih igralcev v dramski šoli, ki jo je ustanovil v Ljubljani. Dan
njegove smrti (23. september) je izbran za praznik občine Cerklje. Na njegovi rojstni
hiši je spominska plošča, v spominskem parku pa stoji njegov doprsni kip (po
Turističnem društvu Cerklje, 1979, str. 61, 62).
Ivan Hribar (1851–1941)
Ivan Hribar, znan predvsem kot ljubljanski ţupan (1896–1910), zasluţen za
popotresno obnovo mesta, je bil tudi pomemben gospodarstvenik, pesnik, pisatelj,
prevajalec in nestor slovenskega bančništva. Z literaturo se je začel ukvarjati kot

20

gimnazijec in objavil nekaj pesmi in proze. Prevajal je iz nemščine, francoščine in
ruščine. Moji spomini I in II so izšli 1928. leta, III. del leta 1932 in naslednje leto še
IV. del. Zgodaj se je posvetil politiki, bil pa je tudi deţelni in drţavni poslanec. Pomen
Hribarja za Cerklje je predvsem v njegovem prispevku h gospodarskemu in
kulturnemu ţivljenju. Tu je leta 1886 kupil pogorišče Lukeţeve hiše, ki jo je v
naslednjih letih preuredil v lastno poletno rezidenco in ki je kasneje gostila številne
slovenske kulturnike in politike. S svojim delovanjem je obogatil ţivljenje kraja,
Ignacija Borštnika podprl pri študiju reţije in igre na Dunaju. Njegova zasluga je
modernizacija ceste od Sp. Brnika do Vodic. Njegova zasluga je tudi letovišče Zatišje
v Sangradu (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009).

3.2.3 Turistična infrastruktura

Za uspešen razvoj turizma je potrebna določena infrastrukturna opremljenost kraja.
Kraj mora imeti tako splošno kot turistično infrastrukturo. Turistično infrastrukturo
sestavljajo objekti in zmogljivosti, v katerih se proizvajajo proizvodi in nudijo storitve,
po katerih turist neposredno povprašuje, jih kupi ali vzame v najem (turistične
prometne naprave, naprave za rekreacijo turistov, objekti za zabavo, kulturne
prireditve, kongresna središča, informacijski uradi …) (po Planini, Mihaličevi, 2002,
str. 157).

3.2.3.1 Športni objekti
Teniška igrišča so bila med prvimi objekti, namenjenimi rekreaciji tako domačinov kot
tudi turistov. Teniških igrišč je v občini veliko: v Adergasu, Češnjevku, Dvorjah,
Gradu, Lahovčah, Cerkljah …, kar zadošča povpraševanju po tej vrsti rekreacije.
Z rekreacijo v občini se ukvarja Športno društvo Adergas, ki je bilo ustanovljeno leta
1963 in neprekinjeno deluje ţe več kot 40 let. Poleg igrišč za tenis razpolaga društvo
še s 35 m visoko skakalnico, z igrišči za odbojko, mali nogomet in košarko.
Turisti in domačini se lahko rekreirajo tudi pri gostilni Pod Jenkovo lipo. Gostilna ima
balinišče, teniško igrišče in igrišče za odbojko. V občini je v sklopu osnovne šole
Davorina Jenka skoraj nova večnamenska športna dvorana, ki jo je moţno najeti.
Za ljubitelje jahanja so v občini tri jahalna društva oziroma trije jahalni klubi
(Krvavec, Cerklje, Jurij), ki gostoljubno sprejmejo vse turiste, ţeljne jahanja, in sicer
kljub temu, da niso njihovi člani. Na Šenturški Gori so nedavno zgradili rokometno in
košarkarsko igrišče, v Velesovem pa nogometno igrišče (Gorenjski glas, 2007). Po
letu 1990 se je v krajih pod Krvavcem začel razvijati tudi jadralni šport. V občini je
več primernih terenov za vzletanje padalcev, predvsem na območju med Ambroţem
in Krvavcem.
Pomanjkljivost občine Cerklje je, da nima nobenih kopališč, v katerih bi se turisti in
domačini v poletnih dneh lahko hladili. Bazen je namreč v počitniškem kraju ţe tako
samoumeven, kot je kopalnica v sobi.
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3.2.3.2 Poti
Pešpoti in poti spadajo tako k splošni kot tudi k turistični infrastrukturi. Veliko poti v
občini je bilo narejenih zaradi rekreacije. Vzdrţuje jih PD Komenda. Poleg pravih
pešpoti je v občini še veliko primernih kolovozov, nekdanjih »prometnic«, ob katerih
še danes stojijo privlačna znamenja nekdanje pomembnosti. Ohranjenost pešpoti je
zadovoljiva, dobro vzdrţevane pešpoti pa so bolj v hribovitem predelu zaradi
prizadevnih članov Planinskega društva Komenda.
Poti, ki jih vzdrţuje in markira PD Komenda, so:
1. Komenda–Komendska Dobrava–na Skalo (Komendska pot)–šola na Šenturški
Gori–okrepčevalnica Pavlin – 2h.
2. Zalog–Zaloški rob – okrepčevalnica Pavlin (najbolj obiskana) – 1h 15 min.
3. Okrepčevalnica Pavlin–Ambroţ – 45 min.
4. Ambroţ–Jagosce–Blata–planina Osredek–Korošaški slapovi–Bistričica – 1h.
5. Ambroţ–Jagosce–Blata–Kamniški vrh – 1h.
6. Lovska koča Kriţ–Tunjice–Sidraţ–izvir Tunjice (Jeršova)–Lenart–Jagosce – 1h 30
min.
7. Ambroţ–Kriška planina–Krvavec–Veliki Zvoh–čez Jeţo, Vrh Korena … v Grintovce
ali v dolino Kamniške Bistrice.
Dobro vzdrţevani poti sta tudi:
1. Grad–Meţnar (Štefanja Gora) – 1h.
2. Adergas–Meţnar (Štefanja Gora) – 45 min.
Slabše vzdrţevane, a označene poti so:
1. Grad–Reka–Davovec–Kozji hrib–Kokra
2. Grad–Reka–Davovec–Kozji hrib–Krvavec (Gospinca)
3. Štefanja Gora–Kozji hrib–Kokra ali Krvavec.
Ostale poti, primerne za pohodništvo, a ţal neoznačene, so:
1. Grad–Kozja pot–Sp. Štefanja Gora
2. Grad–Sangrad–Stiška vas
3. Grad–Predreš–Stiška vas
4. Poţenik–Flegarija–Apno ali Šenturška Gora.
V ravninskem predelu občine je precej poti in kolovozov, ki so zaradi manjše gostote
prometa primerni za sprehode. Na ţalost je ob vseh poteh premalo počivališč, košev
za smeti in informativnih tabel. Nobena pot pa ni zajeta v kakršnemkoli prospektu ali
označena na zemljevidu.
V občini je tudi precej poti, ki so primerne za jahanje in kolesarjenje. Kolesarsko je
najbolj obremenjena gorska cesta Grad–Ambroţ, manj pa cesta na Štefanjo Goro.
Zaradi manjšega prometa potekajo skozi občino tudi razne dirke, predvsem po cesti
Velesovo–Trata–Češnjevek–Cerklje–Pšenična Polica–Zalog. Tu se namreč zaradi
»slepih« cest izognejo hribovitemu predelu (po Frantarju, 2000, str. 54-56).
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3.2.3.3 Krvavec
Na svetu je malo smučišč, ki bi se lahko pohvalila, da gledajo na prestolnico drţave.
Krvavec ima to prednost, da leţi v osrčju Slovenije in je le 25 km oddaljen od
Ljubljane. Krvavec je vrh na robu Kalškega pogorja, ki se v smeri sever–jug navezuje
na glavno os zahodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Leţi juţno od Grintovca, na
zahodu se strmo spušča v dolino Kokre, na vzhodu v dolino Kamniške Bistrice, na
jugu pa se preko travnatih pobočij, ki preidejo v gozd, kot pomol zajeda v
Ljubljansko kotlino. Zaradi ugodnih orografskih in klimatskih razmer se je na Krvavcu
ţe zgodaj razvilo pašništvo (Dolga njiva, Kriška planina …), v novejšem času pa je
postal zimskošportno središče RTC Krvavec, ki spada med največje v Sloveniji (po
Rozmanu, 2000, str. 3-4).
Turistična ponudba Krvavca
Krvavec se s splošno turistično ponudbo uvršča med najboljša smučišča v Sloveniji,
kljub temu, da ima skromne gostinske in hotelske zmogljivosti.
Krvavec razpolaga z naslednjimi gostišči in prenočišči:
- Dom na Krvavcu (60 leţišč);
- Plaţa – hotel Raj (65 leţišč);
- Dom Eldom Krvavec (40 leţišč);
- Planšarija Viţenčar (14 leţišč);
- Dom na Gospinci (42 leţišč);
- Kmečki turizem Florjana Slatnarja (50 leţišč);
- drugi gostinski lokali (Kekec, Štalca …);
- zasebne sobe.
Obiskovalcem Krvavca je na voljo 271 leţišč na samem območju smučišč.
Krvavec na nadmorski višini od 1450 do 1971 m nudi 35 km odlično urejenih
smučarskih prog. Proge so razgibane in primerne za smučarje rekreativce in
smučarje tekmovalce. Bogata dodatna ponudba šole smučanja, izposoje in servisa
smučarske opreme, poligon za začetnike in otroška igrala privabijo tudi številne
smučarje začetnike. RTC Krvavec ob nakupu letne smučarske vozovnice zagotavlja
100 smučarskih dni letno, vendar je v zadnjih letih smučišče obratovalo povprečno
145 smučarskih dni na leto (glej Tabelo 11). Krvavec pozimi obišče povprečno okoli
211.784 smučarjev, kar je razvidno iz Tabele 11. Število obiskovalcev je odvisno od
več dejavnikov. Izračunana korelacija ranga (Tabela 11, Slika 3) med številom
obiskovalcev in številom obratovalnih dni smučišča je pokazala, da obstaja med tema
dvema spremenljivkama zmerna (korelacijski koeficient je med 0,40 in 0,70) in
pozitivna (število obiskovalcev se povečuje, če se povečuje število obratovalnih dni
smučišča) odvisnost. Na število obiskovalcev namreč vplivajo tudi vremenske
razmere in tehnično stanje smučarskih naprav. Letošnjo sezono se je število
obiskovalcev v primerjavi s prejšnjo sezono 2007/2008 zmanjšalo za 13 %, na kar so
vplivale predvsem tehnične nepravilnosti smučarskih naprav (dvosedeţnica Zvoh
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letos ni obratovala, kabinska ţičnica je bila v letošnji sezoni dvakrat poškodovana …)
in muhaste vremenske razmere.
Tabela 11: Število obiskovalcev in število obratovalnih dni smučišč na
Krvavcu za naslednje sezone: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009

Sezona

Število
obiskovalcev
Yj

Število
Indeks
Indeks Sezona
obratovalnih
Sezona
2004/05=100
dni smučišč 2004/05=100
Ij/04/05
Yj
Ij/04/05

2004/05

217.820

100

156

100

2005/06

225.000

103,3

158

101,3

2006/07

194.000

89

125

80,1

2007/08

225.100

103,34

148

94,9

2008/09

197.000

90,4

141

90,4

Vir: MMC, 2009
Slika 3: Izračun odvisnosti med številom obiskovalcev in številom
obratovalnih dni smučišč s formulo korelacijskega koeficienta (s pomočjo
podatkov iz zgornje tabele)

6   (R  R ) 2
y
x
ρ  1
 0,70
yx
N(N 2  1)

Smučarske naprave, ki obratujejo na Krvavcu, so prikazane v Tabeli 12 (Priloga 9). Iz
Tabele 12 je razvidno, da je zmogljivost vseh smučarskih naprav na Krvavcu 14.060
smučarjev na uro. Nova pridobitev na Krvavcu je štirisedeţnica Tiha dolina, ki so jo
postavili v sezoni 2008/2009. V zelo slabem stanju in obnove potrebna je
dvosedeţnica Zvoh, ki v sezoni 2008/2009 zaradi tehničnih teţav na ţalost smučarjev
ni obratovala.
Umetno zasneţevanje na Krvavcu
Povsod po svetu so ţe zdavnaj spoznali, da so v zimski turizem vloţene milijarde
mrtvega kapitala, če pozimi v gorah ne sneţi. V takih zimah brez snega poslovni
uspeh turističnih podjetij ni odvisen od prizadevnosti zaposlenega osebja, temveč le
od muhavosti vremena. RTC Krvavec je ţe pred dvajsetimi leti spoznal, da brez
sneţnih topov ne bo donosnega poslovanja, in zato je sprejel sklep, da se začne
intenzivno pripravljati na ta veliki finančni zalogaj. Potek gradnje umetnega
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zasneţevanja je bil dolg in zapleten. Ţe leta 1986 je načrte za zasneţevanje Krvavca
izdelal eden od najboljših avstrijskih strokovnjakov za sneţne topove. Šele v začetku
zimske sezone 1996/97 je Krvavec pozdravil sneg iz sneţnih topov. Vsa gradbena
dela, ki so jih začeli julija 1996, so pravočasno končali do konca novembra, namestili
vse priključke, napolnili vodo na vrhu Zvoha in priključili enajst sneţnih topov (po
Rozmanu, 2000, str. 28-30). Ţe prva zimska sezona z novimi napravami za
zasneţevanje je v celoti potrdila gospodarsko upravičenost naloţbe, kar se vidi v
Tabeli 13. Leta 1995, ko na Krvavcu še ni bilo umetnega zasneţevanja, je Krvavec
obiskalo le 3.034 smučarjev. Leta 1996, ko so sneţni topovi začeli obratovati, je to
število naraslo na 13.393 smučarjev, kar je 341,4 % več kot leta 1995. V decembru
leta 1997 pa so našteli kar 27.071 smučarjev, kar je 24.037 smučarjev oziroma
792,25 % več kot leta 1995.
Danes omreţje zasneţevanja pokriva večji del smučišča Krvavec. Proge, ki so
povezane v omreţje zasneţevanja, so Ror, Luţa, Hanek, Vrh Krvavca do Gospince,
Dom na Krvavcu do Kriške planine, proga Krţišče, Spomladanska proga, Njivice in
Zvoh (po Zupinu, 2008, str. 31).
Tabela 13: Triletni primerjalni podatki o številu smučarjev na Krvavcu za
leta 1995, 1996 in 1997
Leto

Število smučarjev

Indeks 1995=100

Yj
3.034

Ij/95
100

13.393

441,4

27.071

892,25

01. 12. 95
December 1996 – začetek
obratovanja sneţnih topov
01. 12. 97

Vir: Rozman (2000, str. 30)
Krvavec poleti
Krvavec se v poletnem času prelevi v gostoljubno oazo za pohodnike in kolesarje.
Predvsem zaradi sveţega gorskega zraka, čudovitih pogledov, kislega mleka in druge
dobre domače hrane, številnih zdravilnih zelišč, urejenih pohodnih in kolesarskih poti
ter Plečnikove kapele Marije Sneţne, ki z zdruţenimi močmi ustvarjajo izjemno
visokogorsko izkušnjo, je poletni obisk Krvavca več kot prijeten za telo in duha (I feel
Slovenia, 2009). Poletni turizem na Krvavcu pa kljub odlični legi in veliko travnatim
površinam še ni toliko razvit, kolikor neskončno moţnosti za rekreacijo in druge
aktivnosti ponuja. Verjetno bi bila potrebna večja promocija, predvsem z organizacijo
tekmovanj, in sicer tako v gorskem kolesarjenju kot v jadralnem padalstvu (po
Rozmanu, 2000, str. 32).
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3.2.3.4 Letališče Joţeta Pučnika
K turistični infrastrukturi v Cerkljah spada tudi Letališče Joţeta Pučnika, ki je še
vedno znano pod imenom Letališče Brnik. Del turizma je tudi potovanje, ravno to pa
je glavni namen letališča. Letališče Joţeta Pučnika je pomembno prispevalo tudi k
izgradnji smučišča Krvavec, saj je bilo lastnik prvih smučarskih ţičnic na Krvavcu.
Letališče je tudi uredilo prve smučarske proge s kupljenim teptalcem, zato lahko
upravičeno rečemo, da je začetnik razvoja smučarskega turizma na Krvavcu.
Razvoj Letališča Joţeta Pučnika od leta 1963 do danes
Letališče Brnik je bilo odprto decembra leta 1963 (Slika 4, Priloga 10). V
mrzlem zasneţenem dopoldnevu je pristalo prvo letalo DC-6B z oznakami
slovenskega letalskega prevoznika Adria Aviopromet. Priletelo je v svoj novi dom, saj
je tedaj Adria imela bazo na zagrebškem letališču. Kmalu za njim je pristala še JATova Caravelle. Letališče Brnik je bilo predano prometu v dobrem letu dni, kar je bilo
glede na takratno gradnjo drugih letališč zelo hitro.
Ţe kmalu po drugi svetovni vojni je postalo jasno, da Ljubljana potrebuje
sodobno letališče, zato je idejni projekt za letališče ţe leta 1949 izdelalo podjetje
Slovenija projekt. Izgradnjo Letališča je financiralo več drţavnih ustanov (iz
proračuna), nato so financiranje 26. februarja 1961 prenesli na druţbo Aerodrom
Ljubljana – Brnik. Preizkus Letališča so opravili med 12. in 20. decembrom 1963. S
tem je bila zaključena prva faza izgradnje Letališča na Brniku. Drugo fazo so končali,
ko je letališče ţe obratovalo. Zgradili so tehnično bazo Adrie Avioprometa, podaljšali
vzletno-pristajalno stezo na 3000 m, povečali letališko ploščad na 120x232 m ter
vgradili sodobna navigacijska in svetlobna sredstva. Dokončali so tudi gradnjo
upravnega poslopja, parkirišča, dovoznih poti in ograje. V tretji fazi, ki je bila
zaključena leta 1965, so uredili okoliška zemljišča, postavili objekt za meteorološko
sluţbo ter nakupili še nekaj potrebne opreme.
Na odprtost trga kaţejo podatki o številu letalskih prevoznikov. Leta 1965 je
letališče uporabljalo 15 tujih letalskih druţb, v naslednjem letu pa ţe 26. JAT je leta
1968 z letalom DC-3 vpeljal tedensko tovorno povezavo z Zürichom in Münchnom.
Junija 1971 je Lufthansa odprla tovorno linijo s Frankfurtom. Letala Boeing
B737, prirejena za prevoz tovora na paletah in v letalskih zabojnikih, so enkrat
tedensko vozila na tej liniji. Letališče Brnik je bilo prvo letališče v tem delu Evrope, ki
je bilo sposobno sprejemati in odpravljati paletizirani tovor.
Milijontega potnika so na letališču dočakali 22. novembra 1971. Zmogljivosti
letališča in obstoječih objektov so postale premajhne. Po razširitvi vzletno-pristajalne
steze in podaljšanju steze za voţnjo letal na 2200 m je julija 1973 na letališču prvič
pristalo širokotrupno letalo DC-10 ameriške druţbe Trans International Airlines. Sredi
leta 1976 so dokončali nov blagovnocarinski prostor v izmeri 6.000 m2.
Po več kot enoletnih pripravah so letališče 30. junija 1978 ob polnoči zaradi
temeljite rekonstrukcije zaprli za dva meseca. Prenova je obsegala obnovo in
modernizacijo vzletno-pristajalne steze ter njeno povečanje na sedanjo velikost
3300x60 m. Hkrati so preuredili pristaniško stavbo, uredili energetsko napajanje in
okolico.

26

Daljša steza in njena večja nosilnost sta omogočili neposredni promet na
medcelinskih linijah brez vmesnega pristanka. 20. decembra 1978 je JAT začel leteti
na liniji za New York z letalom DC-10. Redno linijo za ZDA je JAT sicer uvedel ţe
aprila tega leta, vendar je bilo šele na prenovljeni stezi mogoče pristajati in vzletati s
polno obremenjeno »desetko« na medcelinski liniji. Rekonstrukcija letališča in
posodobitev vzletno-pristajalne steze sta omogočili pridobitev II. kategorije za
vzletanje in pristajanje v slabih meteoroloških pogojih po ICAO.
Z osamosvojitvijo Slovenije je Letališče Ljubljana postalo osrednje drţavno
letališče, hkrati pa se je soočilo z znatnim upadom prometa zaradi političnih in vojnih
dogodkov na tleh nekdanje Jugoslavije. 26. junija 1991 ob 13.30 se je zaprl zračni
prostor nad Slovenijo in s tem se je zaprlo tudi Letališče. Zapora je trajala do sredine
februarja 1992. Čas zapore je Letališče Ljubljana izrabilo za prenovo letališke stavbe,
obnovo letališke ploščadi za parkiranje letal in uvajanje informatike za letališko
osebje in potnike. Slovenski letalski prevoznik Adria Airways je postal največji partner
letališča
Ljubljana.
V letih 1992 in 1993 je bila izvedena največja razširitev terminala. Potniški
terminal je bil tako povečan s 4000 m2 na 6000 m2. Postavljen je bil tudi sodobni
radar za precizno pristajanje (PAR). Visok trend rasti prometa, ki je bil značilen za
leta po osamosvojitvi, se je v letu 1996 pričel umirjati. Letno število potnikov se je od
leta 1991 do konca leta 1996 podvojilo, več kot dvakrat se je povečala količina
oskrbljenega tovora, podvojilo pa se je tudi število premikov letal.
V začetku leta 1996 je nastal nov oddelek Center splošnega letalstva. S to
reorganizacijo se je izboljšala kakovost storitev oskrbe letal v tem segmentu
prometa, obenem pa je to bil nov, močan argument pri trţenju storitev letališča.
Januarja 1999 je letališče dobilo dovoljenje za obratovanje v pogojih zmanjšane
vidljivosti CAT III B in se s tem vpisalo med okoli 100 letališč na svetu s tako
opremo.
Leto 2001 je bilo za svetovni letalski promet zelo slabo leto, kar je občutilo
tudi Letališče Ljubljana. Po terorističnem napadu v New Yorku 11. septembra se je
svetovni letalski promet znašel v krizi, saj je število potnikov čez noč drastično
upadlo.
V letu 2003, ko je Letališče praznovalo 40 let, se je začela gradnja hangarja in
ureditev ploščadi za splošno letalstvo. Razširitev ponudbe z brezţičnim dostopom do
interneta (WLAN) je prinesla dodatno kakovost v ponudbi letaliških storitev.
Leta 2004 so z Letališča Ljubljana začeli leteti štirje novi letalski prevozniki:
nizkocenovnik EasyJet, Austrian Airlines, Malév Hungarian Airlines in Air France.
Prvič v zgodovini je bilo na Letališču več kot milijon potnikov letno.
Letališče Ljubljana se od 9. julija 2007 naprej po odločitvi vlade imenuje
Letališče Joţeta Pučnika Ljubljana. Na slavnostni otvoritvi so otvorili nov potniški
terminal T1, ki je prinesel veliko spremembo tudi v tehnologiji dela letaliških
delavcev. Po novem bodo letala na ploščadi parkirana z nosom naprej proti terminalu
in ko bo letalo pripravljeno za odlet, se ga bo s posebnim vozilom potisnilo vzvratno.
Nov terminal izpolnjuje zahteve, ki jih slovenskim mejnim točkam nalaga
schengenski pravni red. Infrastrukturno je letališče pripravljeno na ločevanje prometa
na domači (drţave EU brez VB) in tuji (drţave nečlanice), ki se je v Sloveniji začelo
marca 2008 (Slovenski letalski portal, 2007).
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Povezanost občine Cerklje in Letališča Joţeta Pučnika Ljubljana
Število prepeljanih potnikov na Letališču Joţeta Pučnika iz leta v leto narašča, kar se
vidi iz Tabele 14 in Grafa 3. Iz funkcije linearnega trenda števila potnikov (Graf 3)
od leta 2004 do leta 2008 je razvidno, da se št. potnikov vsako leto poveča za
149.280 potnikov. Iz izračunanega povprečnega veriţnega indeksa in iz izračunane
povprečne stopnje rasti vidimo, da se št. potnikov povečuje povprečno za 12,043 %
na leto (Tabela 14, Slika 5). To je lepa priloţnost za občino, da privabi še več turistov
in tranzitnih potnikov ter s tem ustvari dodatni zasluţek (trgovina, spominki, obrt). Z
rastjo števila potnikov se veča tudi število tranzitnih potnikov, ki za prestop na drugo
letalo čakajo tudi en dan. Ţal pa letališče nima na voljo nastanitvenih zmogljivosti,
zato letalske druţbe vozijo te potnike prenočevat največkrat v Ljubljano in Kranj
(Tabela 16, Priloga 11). Najbliţje letališču sta le dve nastanitveni moţnosti: Penzion
Jagodic in hotel Silvester, pa še ti dve sta oddaljeni od letališča 3 km. Vzporedno z
večanjem št. potnikov se veča tudi blagovni promet letališča (Tabela 15, Graf 4). Iz
funkcije linearnega trenda blagovnega prometa (Graf 4) od leta 2004 do leta 2008 se
vidi, da se le-ta vsako leto poveča za 1.440 ton blaga. Iz izračunanih veriţnih
indeksov je razvidno, da se je leta 2007 blagovni promet drastično povečal, leta 2008
pa drastično padel. Kljub temu povprečni veriţni indeks in povprečna stopnja rasti
kaţeta, da se blagovni promet na letališču vsako leto poveča povprečno za 13,163 %
(Tabela 15, Slika 6). Iz vsega napisanega je razvidno, da Letališče Joţeta Pučnika
posluje vsako leto boljše, kar je za občino Cerklje velika prednost. Razvidno je tudi,
da v bliţnji okolici letališča primanjkuje hotelov in drugih nastanitvenih objektov. Tu
se vidi lepa priloţnost za nove naloţbe občine v nastanitvene objekte, ki bi glede na
napisane ugotovitve skoraj gotovo obrodile sadove.
Tabela 14: Število potnikov, veriţni indeks in stopnja rasti števila potnikov
Letališča Joţeta Pučnika od leta 2004 do leta 2008
Leto

Št. potnikov (1000)

Verižni indeks

Stopnja rasti

Yj

Vj

Sj

2004
2005

1.046,2
1.217,2

/
116,34

/
16,34

2006
2007
2008

1.327,3
1.504,4
1.649

109,04
113,34
109,61

9,04
13,34
9,61

Vir: SURS, 2009
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Slika 5: Izračun povprečnega veriţnega indeksa in povprečne stopnje rasti
za števila potnikov od leta 2004 do leta 2008

V  4 V 1  V 2 ...  V N  4 116,34  109,04  113,34  109,61  112,043
S  V  100  12,043
Graf 3: Potniški promet Letališča Joţeta Pučnika od leta 2004 do leta 2008

1800
y = 149,28x + 900,98

1600
1400
1200

št. potnikov

1000
800

Linear (št.
potnikov)

600
400
200
0
2004

2005

2006

2007

2008

Vir: Tabela 14
Tabela 15: Blagovni promet, veriţni indeks in stopnja rasti blagovnega
prometa Letališča Joţeta Pučnika od leta 2004 do leta 2008
Leto

Blago (v 1000 tonah)

Verižni indeks

Stopnja rasti

Yj

Vj

Sj

2004

5

/

/

2005

4,5

90

-10

2006

6,6

146,66

46,66

2007

12,5

189,39

89,39

2008

8,2

65,6

-34,4

Vir: SURS, 2009
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Slika 6: Izračun povprečnega veriţnega indeksa in povprečne stopnje rasti
blagovnega prometa od leta 2004 do leta 2008

V  4 V 1 V 2 ... V N  4 90  146,66  189,39  65,6 113,163
S  V  100  13,163
Graf 4: Blagovni promet Letališča Joţeta Pučnika od leta 2004 do leta 2008
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Sama lokacija letališča ima tako pozitivne kot negativne učinke na občino. Med
pozitivnimi naj izpostavim turistično infrastrukturo ter dobro sodelovanje letališča z
občino. Poleg tega je prvi stik tujih gostov s Slovenijo v občini Cerklje, kar vpliva na
njeno razpoznavnost. Bliţina letališča pozitivno vpliva na občino tudi zaradi večjega
števila turistov v občini. Negativne posledice pa so naslednje: hrup, velika površina
letališča s svojo okolico in večja onesnaţenost.
Sodelovanje letališča s sosednjimi občinami je zgledno. To velja tudi za občino
Cerklje. Podpora občini je predvsem v obliki sponzorskih akcij, saj Letališče Joţeta
Pučnika sofinancira nekatera gasilska društva ter gradnjo infrastrukture.
Strategija razvoja Letališča Joţeta Pučnika Ljubljana za obdobje 2007–2015
Na območju ob letališču nastaja nov center, t. i. Airport City. Airport City je delovno
ime za poslovno-logistični center, ki bo do leta 2015 zgrajen na območju Letališča
Joţeta Pučnika Ljubljana. Airport City bo zaposloval vsaj 3.000 ljudi na področjih
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turizma, skladiščenja, trgovine, logistike in drugih dejavnosti, povezanih z letališčem.
Načrti predvidevajo tudi gradnjo poslovno-upravnih objektov s parkirišči, proizvodnoekonomskih objektov, ter objektov, namenjenih vzdrţevanju letal in vzdrţevalni
dejavnosti letališča. Svoje mesto bodo v letališkem mestu našli tudi hotelski
kompleks, rekreacijski in športni objekti. Nov center bo s tem nudil nova delovna
mesta, nove poslovne priloţnosti in pripeljal v Cerklje še več turistov, kot jih je
letališče do zdaj (Letališko mesto, 2007).
3.2.4 Turistična superstruktura

»Turistično superstrukturo sestavljajo rezultati proizvodnje v obratih turistične
infrastrukture, ki je turistični proizvod ali turistična storitev (objekti za bivanje,
prehrana turistov …)« (Planina, Mihalič, 2002, str. 157).
V občini Cerklje je kar nekaj podjetij, samostojnih obrtnikov in kmetov, ki se
ukvarjajo tudi s turistično ali z gostinsko dejavnostjo. V občini je mogoče prespati v
šestindvajsetih objektih, in sicer od hotela do kmetij. Vseh nočitvenih zmogljivosti je
715. Večina teh podjetij se ukvarja tudi z gostinstvom. Objektov, v katerih nudijo
prehrano (brez prenočišč), je 8, okrepčevalnic in bifejev pa je 5. Objekti so
predstavljeni v Tabelah 17, 18 in 19 (Priloga 12, 13 in 14).

3.2.5 Organizacije na področju rekreacije in turizma

3.2.5.1 Turistično društvo Cerklje
Turistično društvo Cerklje je v preteklosti veliko prispevalo k večji prepoznavnosti
občine in k razvoju turizma v njej. Ustanovljeno je bilo leta 1959, a je šele z
začetkom razstav cvetja leta 1966 dobro zaţivelo. Društvo organizira in izvaja
prireditve turističnega značaja na področju domače občine in tudi širše, če gre za
promocijo domačega kraja. Dejavni so na področju turizma, kulture, izobraţevanja in
športa. Društvo je tradicionalno organiziralo prireditev Naj kmečki pridelek Slovenije,
katero zadnja leta organizira občina sama. Še vedno pa vsako leto organizira
prireditev Poletje pod Krvavcem. (Grozd, 2008).

3.2.5.2 Lovska druţina Krvavec
Člani Lovske druţine Krvavec so sprva delovali pod imenom Lovska druţina Cerklje.
Leta 1997 so se preimenovali v Lovsko društvo Krvavec in nadaljevali tradicijo Lovske
druţine Cerklje. Po petindvajsetih letih prošenj so se decembra 2004 preimenovali v
Lovsko druţino Krvavec. Pogoj za to je bilo lastno lovišče, ki pa ga Lovsko društvo
Krvavec ni imelo, saj je z lovišči na območju občine Cerklje na Gorenjskem upravljal
Gojitveni zavod Kozorog. Z novim odlokom o loviščih in njihovih mejah, ki ga je vlada
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objavila novembra 2004, pa so cerkljanski lovci v upravljanje končno dobili 3.700 ha
lovišč. Lovci Lovske druţine Krvavec vsako leto prirejajo očiščevalne akcije. Na
Štefanji Gori, kjer imajo svojo lovsko kočo, dvakrat letno prirejajo tekmovanje v
streljanju na glinaste golobe, na tarčo srnjaka in z zračno puško (Občina Cerklje na
Gorenjskem, 2005).
Lovišče občine Cerklje na Gorenjskem je zelo primerno za razvoj lovnega turizma, saj
obsega tako niţinske kot tudi visokogorske predele. Po podatkih podjetja Kozorog
Kamnik na območju občine ţivijo naslednje ţivalske vrste: srnjad, divji prašiči,
jelenjad, gamsi, lisice, zajci, divji petelini, jerebice, fazani …

3.2.5.3 Ribiška druţina Bistrica Domţale – Pododbor Pšata
RD Bistrica Domţale je nastala konec leta 1958 z zdruţitvijo treh manjših ribiških
druţin, in sicer RD Domţale, RD Kamnik in RD Pšata. Na ustanovnem občnem zboru
so se dogovorili, da se nova RD imenuje RD Bistrica in da ima sedeţ v Domţalah.
Zaradi laţjega in bolj preglednega dela so bila ustanovljena poverjeništva, sedanji
pododbori. Pšata je imela v začetku leta 2006 34 članov, 1 članico in 8 mladincev,
seveda pa se število članstva spreminja. Njeni člani in mladinci prebivajo v naslednjih
občinah: Cerklje, Preddvor, Naklo, Kranj, Komenda, Mengeš, Trzin, Domţale in
Ljubljana. Člani pododbora skrbijo za ribji ţivelj v tekočih vodah v občinah Cerklje,
Komenda in deloma tudi v občini Mengeš. Imajo tudi tri lovne ribnike, in sicer ribnik v
Lahovčah ( 0.80 ha) in dva ribnika v Češnjevku (0.70 ha in 4 ha); v enem lovijo lahko
samo člani RD. V Češnjevku imajo tudi nekaj manjših ribnikov, v katerih so lokvanji
in nekatere vrste manjših rib. Skrbijo tudi za gojitvene potoke. V teh potokih
obnavljajo »pragove«, ki jim jih poškodujejo neurja in velike vode, vlagajo pa tudi
mladice potočnih postrvi, ki jih po določenem času izlovijo in vloţijo v ribolovne vode.
Organizirajo tudi razna srečanja – druţenja. Tako na prvi lovni dan (1. aprila)
organizirajo ribolov na najdaljšo potočno postrv. Član pododbora, ki tega dne ujame
najdaljšo potočno postrv, postane ribiški car pododbora Pšata. V maju pripravijo
ribiško tekmovanje za pokal pododbora. Tekmujejo lahko člani, članica in mladinci
pododbora. Lovi se na skupno teţo ujetih rib: pokal osvoji tisti ribič, ki
ujame največjo skupno teţo rib. Zadnjo nedeljo v avgustu organizirajo odprto ribiško
tekmovanje za memorial Vinka Stareta, njihovega prizadevnega člana, ki je umrl v
prometni nesreči. Letos bo to ţe 17. tekmovanje zapored. Na tem tekmovanju lahko
tekmujejo tako člani ribiških druţin kakor tudi nečlani. Tudi na tem tekmovanju se
tekmuje na skupno teţo ujetih rib (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009).

3.2.5.4 Planinsko društvo Komenda
Planinsko društvo Komenda je bilo ustanovljeno 9. decembra 1997. Prva dejavnost
komendskih planincev je bila markiranje ustaljenih poti, pri čemer so se drţali
ustaljenih mednarodnih oznak. PD Komenda ima veliko članov tudi iz občine Cerklje,
s katerimi vsako leto priredijo več očiščevalnih akcij. Pri Planinskem društvu Komenda
je moţno najeti vodiča, ki vodi po Krvavcu ali svetuje pri zeliščih, ki tam rastejo.
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3.2.5.5 Konjeniška društva
V občini Cerklje delujejo 3 konjeniška društva, in sicer: Treking konjeniško društvo
Jurij, Konjeniško društvo Krvavec in Konjeniško društvo Cerklje.
KD Cerklje je mlado društvo in ne šteje veliko članov (31), so pa zato ti bolj aktivni.
Ţe dve leti zapored je KD Cerklje organiziralo cerkljansko konjenico, ki so jo vedno
pripravili v okviru občinskega praznika. Lansko leto so pripravili obisk Boţička po
vaseh občine, sodelovali v pustnem sprevodu, organizirali ogled galopskih in kasaških
dirk v Zagrebu, ter ogled sejma s konjsko opremo v Veroni. Člani se zbirajo na
sedeţu društva v Cerkljah. Vhod na dvorišče je nasproti cerkve in ga krasi kmečki
kozolec. Vsakega, ki ga konjeniška dejavnost zanima, in sicer ne glede na to ali je
član ali ne, radi sprejmejo v svojo druţbo. Če ste popotnik na konju in vas pot vodi
skozi občino Cerklje, vas bodo na sedeţu društva radi pogostili in vam nudili tudi
prenočišče ali zatočišče v slabem vremenu. Za to imajo v društvu posebej namenjene
prostore.
KD Krvavec je bilo ustanovljeno 24. 7. 1998 z namenom, da bi se lastniki konj druţili
in med seboj izmenjavali koristne informacije. Letno se v KDK včlani povprečno 70
konjenikov. V društvu so ţe od vsega začetka zelo aktivni in vse bolj razpoznavni po
celotni Sloveniji. Vsako leto povečujejo število prireditev, med katerimi so nekatere
postale ţe tradicionalne: pohod krvavške konjenice po mejah občine Cerklje na
Gorenjskem; konjeniški military (vzdrţljivostno tekmovanje konja in jahača – vzpon
na Krvavec); konjeniške igre (tekmovanje v šestih disciplinah); ţegnanje konj
(Štefanovanje); konjeniški slalom – igre na snegu (tekmovanje v petih disciplinah). V
KD Krvavec so zelo ponosni na svoje člane, ki prostovoljno sodelujejo in pomagajo
pri organiziranju tovrstnih prireditev, da le-te potekajo čim boljše in privabljajo vse
več obiskovalcev iz domačih in bolj oddaljenih krajev (Občina Cerklje na Gorenjskem,
2009).

3.2.5.6 Športna društva
V občini se lahko pohvalijo z lepim številom športnih društev. Ta so: Športno društvo
Adergas, Rokometni klub Cerklje, Športno društvo Krvavec, Športno društvo Zalog,
Nogometni klub Velesovo, Orientacijski klub Cerklje in Rekreacijsko društvo Strmol.
Različni športi so v občini zelo priljubljeni. Največ zanimanja je za košarko, nogomet,
rokomet in smučarske skoke. Klubi nekajkrat letno prirejajo tudi turnirje, ki privabijo
veliko domačih in okoliških gostov.
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3.2.6 Turistične prireditve

3.2.6.1 Poletje pod Jenkovo lipo
Prireditev Poletje pod Jenkovo lipo je tradicionalna prireditev, ki se odvija v Cerkljah
vsako leto od leta 1998. Prireditev traja tri do štiri dni in je kot nekakšna cerkljanska
noč. V organizaciji te prireditve se zdruţijo različna društva in posamezniki (Društvo
Igrišče, Rekreacijsko društvo Strmol, Pizzerija Pod Jenkovo lipo, Občina Cerklje, Moto
klub Kevder, društvo upokojencev …), ki vsak po svojih močeh organizirajo
raznovrstne dogodke za vse ciljne skupine. Na prireditvi vsako leto nastopa veliko
znanih pevcev, priredi se veliko turnirjev, kolesarski maraton in konjeniški pohod.

3.2.6.2 Festival Sanje pod Krvavcem
Festival Sanje pod Krvavcem je mlada prireditev, saj se je prvič organizirala leta
2007. Odvija se v avgustu in traja od sedem do devet dni. Poteka v senci krošenj
dreves v Dvorjah, natančneje Pod Jenkovo lipo, kjer se spomnijo na skladatelja
Davorina Jenka. Na prireditvi se zvrstijo različni akustični koncerti, potopisna
predavanja, delavnice, literarni večeri, okrogle mize, odbojkarski turnirji, poletni
tabori za otroke ter čitalnice.

3.2.6.3 Naj kmečki pridelek Slovenije
Tekmovanje Naj kmečki pridelek Slovenije je sprva organiziralo TD Cerklje, zadnja
leta pa ga organizira občina sama. Zabavno-kulturna prireditev je konec oktobra v
kulturni ali športni dvorani Cerklje. Tekmuje se v naslednjih kategorijah pridelkov:
repa, rdeča pesa, krmilna pesa, krompir, zelje, krmilno korenje, nadzemna in
podzemna koleraba. Zmaga najteţji plod.

3.2.6.4 Roţna pot
Prireditev Roţna pot, katere avtor je Mito Trefalt, v Cerklje vsako leto pripelje lepoto
cvetja, smeha, glasbe in veselega druţenja. V okviru te prireditve izbirajo najbolj
obiskane vasi, ceste in ulice, ob katerih gospodinje krasijo svoje domove in vrtove, v
cerkvah pa so postavljeni na ogled krasni cvetlični aranţmaji. Roţno pot popestrijo
sprevodi pihalnih godb in starih konjskih vpreg pod imenom Škrebljajo konjički
Gorenjski. Prireditev se odvija v juliju in traja pribliţno 3 dni. Roţna pot obiskovalcem
v ţivo prikaţe bogastvo cvetja v vaseh pod Krvavcem.

3.2.6.5 Poletje pod Krvavcem
Turistično društvo Cerklje vsako leto organizira prireditev Poletje pod Krvavcem na
prostoru Pod Jenkovo lipo. Prireditev se odvija v začetku avgusta in traja pribliţno 2
dni. Poleg koncertov na prireditvi poteka trţnica domače in umetnostne obrti,
čebelarskih izdelkov, zeliščarjev, ter voţnja z zapravljivčki.
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3.2.6.6 Praznovanje 1. maja
Prvomajsko praznovanje praznika dela se je v ljudeh pod Krvavcem ţe tako zasidralo,
da ga lahko štejemo za tradicionalno. Na predvečer praznika se na Ambroţu prireja
tradicionalno kresovanje. Z Ambroţa je dober razgled po okolici in ostalih kresovih.
Na sam 1. maj pa AMD Cerklje ţe več kot 45 let prireja prvomajsko parado z
motornimi vozili, ki je zelo mnoţično obiskana. Po paradi je piknik pred stavbo AMD
Cerklje (S., Š., 2009, str. 11).

3.2.6.7 Ostale turistične prireditve
V občini Cerklje je poleg naštetih prireditev še veliko manjših, ki mogoče niso tako
odmevne, a so kljub temu zabavne. Te so:





pokal Guma – tekmovanje v spustu po snegu z zračnico;
gasilske veselice – vsako leto jih je manj;
koncerti pevskih zborov;
pohod Zalog–Šenturška Gora – tradicionalni spomladanski pohod.

3.3 TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE V OBČINI

Da turizem v cerkljanski občini uspeva, potrjujejo zbrani podatki o obisku turistov in
o njihovih prenočitvah. Kljub temu, da se prihodi in prenočitve turistov večajo, v
občini še vedno prevladujejo enodnevni gostje.
Analiza statističnih podatkov pokaţe:
 Obisk turistov v občini Cerklje je v stalnem porastu (glej Graf 5), izjema je bilo
leto 2006, ko je bilo v občini le 10.593 obiskov (leta 2008 jih je bilo 17.760).
Veča se deleţ tujih turistov nasproti domačim, ki jih je bilo leta 2008 pribliţno
1/5 (od 17.760 je bilo domačih gostov le 3.395). Najslabše obiskano leto je
bilo leto 2006; nato so prihodi turistov zopet začeli naraščati.
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Graf 5: Prihodi turistov v občini Cerklje od leta 2004 do leta 2008
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 Prenočitve turistov so ravno tako v stalnem porastu (glej Graf 6), z izjemo leta
2006, ko so se prenočitve tako domačih kot tujih gostov zmanjšale. Leta 2006
je bilo v občini le 22.220 prenočitev, leta 2008 pa 31.999. Tudi tu prevladujejo
tuji gostje, saj je leta 2008 od 31.999 prenočitev prenočilo le 10.151 domačih
gostov.
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Graf 6: Prenočitve turistov v občini Cerklje od leta 2004 do leta 2008
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 Sezonskost. Za pregled sezonskosti sta prikazani leti 2007 in 2008. Iz grafa 7
in 8 je razvidno, da je bil višek prenočitev v občini Cerklje tako v letu 2007 kot
v letu 2008 v januarju, februarju in marcu, ko traja zimska sezona na Krvavcu.
Minimum prenočitev vseh turistov leta 2007 je bil doseţen junija, leta 2008 pa
novembra. Deloma je tudi tu krivec Krvavec. Poletna sezona na Krvavcu se
namreč začne nekje sredi junija, zimska sezona pa pribliţno konec novembra.
Izračunana povezanost števila nočitev (hi kvadrat, kontingenca) med meseci v
letih 2007 in 2008 je slaba oziroma je skoraj ni (x2 = 413,3; C = 0,081), kar
se vidi iz postopka računanja, ki se nahaja v Prilogi 17.
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Graf 7: Prenočitve turistov v občini Cerklje v letu 2007 po mesecih
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Graf 8: Prenočitve turistov v občini Cerklje v letu 2008 po mesecih
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3.4 PRORAČUNSKA ANALIZA OBČINE CERKLJE

V proračunski analizi občine Cerklje je opravljena primerjava prihodkov in odhodkov,
izračunanih na prebivalca, kar daje osnovo za primerjavo med občinami. Izbrane
občine so med seboj primerljive po turistični ponudbi. Vse občine imajo znana
slovenska smučišča, zaradi katerih so obiskane in po katerih slovijo kot dobre
turistične destinacije tudi v drugih drţavah. Občina Cerklje slovi po smučišču Krvavec,
občina Bohinj po smučišču Vogel, občina Bovec po smučišču Kanin, občina Kranjska
Gora po svojih smučiščih in občina Zreče po smučišču Rogla. Seveda pa imajo vse
občine široko turistično ponudbo, ki poleg smučišč zajema še veliko več.
3.4.1 Analiza prihodkov občine Cerklje v primerjavi
podobnimi občinami v RS v obdobju 2004–2008

z

nekaterimi

Kot se vidi v Tabeli 24, so največji povprečni ustvarjeni prihodki na prebivalca v
občini Bovec (povprečni rang od leta 2004 do leta 2008 med vsemi občinami v
Sloveniji je 5,2. mesto), sledi ji občina Kranjska Gora (povprečni rang od leta 2004 do
leta 2008 med vsemi občinami v Sloveniji je 6,8. mesto). Najmanjši ustvarjeni
prihodki na prebivalca so v občini Zreče. Nekatere občine so uspele leta 2008 glede
na leto 2004 krepko povečati svoje prihodke (Bovec za 106,69 %, Zreče za 75,38
%), medtem ko je občina Cerklje zaostajala (12,42 %). Analiza vseh prihodkov občin
uvršča občino Cerklje leta 2005, 2006 in leta 2007 na 4. mesto med izbranimi petimi
občinami in povprečno od leta 2004 do leta 2008 na 87. mesto med vsemi občinami
v Sloveniji. Iz Tabele 25 (Priloga 20) se vidi, da občina Cerklje v letih 2004, 2005 in
2006 ni imela nobenih prihodkov od prejetih donacij. Največji del prihodkov v vseh
štirih letih v občini predstavljajo tekoči prihodki, in sicer davčni prihodki. Pri davčnih
prihodkih predstavlja davek na dohodek in dobiček v vseh štirih letih kar 72−82 %
vseh davčnih prihodkov. Tako davek na dohodek in dobiček kot davek na premoţenje
iz leta v leto naraščata. To je za občino pozitivno, saj dohodnina ponazarja
premoţenjsko stanje in kupno moč prebivalstva v občini. Med drugim pokaţe
kakovost delovnih mest v tem okolju. Davek na premoţenje, ki v glavnem pomeni
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot enega od najpomembnejših
uresničenih lastnih virov občine, govori o prisotnosti gospodarstva v občini. Občina
Cerklje iz tega naslova ustvari letno povprečno 59,67 evra na prebivalca, kar
dokazuje prisotnost gospodarstva v občini. Na drugi strani transferni prihodki iz leta v
leto padajo, izjemoma leta 2008. Leta 2004 so znašali 172,13 evra na prebivalca, leta
2007 pa le 6,75 evra na prebivalca. Leta 2008 so zopet drastično narasli na 81,06
evra na prebivalca. Pri drugih vrstah prihodkov je opazno stalno nihanje le-teh.
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Tabela 24: Vsi prihodki, ustvarjeni v obdobju 2004–2008 (letno v evrih na
prebivalca), ter rang prihodkov po posameznih letih glede na vse občine v
Sloveniji

2004

2005

Bohinj

792,23

847,53 1.053,22 1.209,11 1.122,31 1.004,88

141,66

1.021,77 1.286,45 1.450,1 2.179,93 2.111,93 1.610,04

206,69

Bovec
Cerklje

na

Gorenjskem
Kranjska
Gora
Zreče

769,9

627,77

2006

892,57

2007

778,05

2008

Povprečje

Indeks

Občina/Leto

I2008/2004

865,57

786,77

112,42

1.184,68 1.127,43 1.340,2 1.673,88 1.829,3

1.431,1

154,41

758,19

175,38

581,56

666,78

773,18

749,46 1.019,97

Rang

Rang

Rang

Rang

Rang

RS za

RS za

RS za

RS za

RS za

Povprečni

leto

leto

leto

leto

leto

rang RS

2004

2005

2006

2007

2008

Bohinj

25

29

14

15

44

25,4

3

Bovec

10

6

4

2

4

5,2

1

31

110

39

123

132

87

4

6

11

6

4

7

6,8

2

106

85

78

137

70

95,2

5

Občina/Leto

Cerklje

na

Gorenjskem
Kranjska
Gora
Zreče

Rang
obravnavanih
petih občin

Vir: Fakulteta za upravo, 2009

3.4.2 Analiza odhodkov občine Cerklje v primerjavi
podobnimi občinami v RS za obdobje 2004–2008

z

nekaterimi

Iz Tabele 26 je razvidno, da so skladno s prihodki tudi tu največji povprečni
ustvarjeni odhodki na prebivalca v občini Bovec, ki ji sledi občina Kranjska Gora.
Najmanjši povprečni ustvarjeni odhodki so v občini Cerklje, tej sledi občina Zreče.
Izjema je leto 2004, ko je imela občina Zreče manjše odhodke od občine Cerklje.
Stalna rast odhodkov od leta 2004 do leta 2008 je razvidna v občini Bovec in v občini
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Kranjska Gora. Tudi tu so nekatere občine v letu 2008 glede na leto 2004 krepko
povečale svoje odhodke (Bovec za 125,81 %, Kranjska Gora za 85,93 %). Občina
Cerklje je edina od petih občin, ki je v letu 2008 v primerjavi z letom 2004 zmanjšala
odhodke, in sicer za 4,5 %. Iz Tabele 27 (Priloga 21) in Grafa 9 je razvidno, da je
občina Cerklje od leta 2004 do leta 2008 največ vlagala v izobraţevanje (povprečno
196,44 evra na prebivalca) in v gospodarske dejavnosti (povprečno 151,77 evra na
prebivalca). V istem obdobju so bile zapostavljene naslednje dejavnosti: obramba
(povprečno 0,79 evra na prebivalca), zdravstvo (povprečno 4,38 evra na prebivalca)
in socialna varnost (povprečno 17,05 evra na prebivalca).
Tabela 26: Vsi odhodki, ustvarjeni v obdobju 2004–2008 (letno v evrih na
prebivalca), ter rang odhodkov po posameznih letih glede na vse občine v
Sloveniji

Občina/Leto

2004

2005

Bohinj

723,64

793,13

Bovec

995,38

Cerklje

na

Gorenjskem
Kranjska

776,96

992,59

Gora
Zreče

567,93

2006

2007

1.148,64 1.261,17 1.212,96

1.200,75 1.559,02
527,12

2008

827,38

2.073,7 2.247,73
630,15

742

1..105,03 1.312,02 1.439,79 1.845,61
711,14

863,18

726,22

1.006,44

Rang RS Rang RS Rang RS Rang RS Rang RS
Občina/Leto

Povprečje

Indeks

I2008/2004

1.027,91

167,61

1.615,32

225,81

700,72

95,5

1.339,01

185,93

774,98

177,21
Rang

Povprečni obravnava

za leto

za leto

za leto

za leto

za leto

2004

2005

2006

2007

2008

Bohinj

48

37

15

15

47

32,4

3

Bovec

10

9

4

2

3

5,6

1

34

160

73

179

186

126,4

5

11

13

9

7

6

9,2

2

109

57

62

129

88

89

4

Cerklje

na

Gorenjskem
Kranjska
Gora
Zreče

Vir: Fakulteta za upravo, 2009
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rang RS

nih petih
občin

Graf 9: Odhodki občine Cerklje po dejavnostih v obdobju 2004–2008 (letno
v evrih na prebivalca)
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Vir: Tabela 27, Priloga 21
Iz Tabele 28 se vidi, da največ sredstev za gostinstvo in turizem namenja občina
Bovec, in sicer povprečno kar 171,55 evra letno na prebivalca, kar jo med vsemi
občinami v Sloveniji uvršča na 3. mesto. Občina Cerklje je med izbranimi petimi
občinami na zadnjem mestu, saj v povprečju petih let odhodki v to dejavnost znašajo
le 1,32 evra na prebivalca, kar je krepko pod povprečjem vseh občin v RS (9,88 evra
na prebivalca). Med vsemi občinami v Sloveniji se cerkljanska občina uvršča na
152,4. mesto. Tu se vidi negativna naravnanost občine Cerklje na področju turizma,
saj so vlaganja vanj zanemarljiva. V občini Cerklje je še veliko moţnosti pri razvoju
turizma, ki pa ţal same po sebi še ne pomenijo veliko, če se jih ne oblikuje, usklajuje,
promovira in predvsem učinkovito prodaja kot originalni turistični produkt. Za vse to
pa so ţal nujno potrebna finančna vlaganja v to dejavnost.
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Tabela 28: Odhodki občin za druge gospodarske dejavnosti (turizem,
gostinstvo ...) od leta 2004 do leta 2008 skupaj (letno v evrih na
prebivalca) ter rang teh odhodkov po posameznih letih glede na vse občine
v Sloveniji
Občina/Leto

2004

2005

2006

2007

2008

Povprečje

Bohinj

42,26

66,15

66,77

99,44

78,86

70,7

Bovec

160,42

105,46

152,09

124,26

315,51

171,55

0,55

0

0

3,4

2,63

1,32

Kranjska Gora

67,46

69,27

102,22

113,16

116,43

93,71

Zreče

13,62

15,13

14,21

12,72

15,14

14,16

7,26

8,93

10,6

9,78

12,83

9,88

Rang RS

Rang RS

Rang RS

Rang RS

Rang RS

za leto

za leto

za leto

za leto

za leto

2004

2005

2006

2007

2008

Bohinj

9

6

5

5

11

7,2

Bovec

1

2

2

3

3

2,2

174

182

178

102

126

152,4

Kranjska Gora

3

5

4

4

7

4,6

Zreče

38

36

37

42

42

39

Cerklje

na

Gorenjskem

Povprečje vseh
občin v RS
Občina/Leto

Cerklje

na

Gorenjskem

Povprečni
rang RS

Vir: Fakulteta za upravo, 2009
3.5 RAZVOJNI NAČRTI OBČINE CERKLJE NA PODROČJU TURIZMA

Občina Cerklje na Gorenjskem je podeţelska občina, kljub temu pa čedalje večji
poudarek namenja turizmu. Osrednjo vlogo pri tem bo imelo vsekakor Letališče
Joţeta Pučnika, ki ţe sedaj zaposluje kar nekaj prebivalcev te občine. Na območju
Letališča Joţeta Pučnika se predvideva gradnja ţe omenjene poslovno-logistične cone
s poslovnimi, trgovinskimi, skladiščnimi in z drugimi objekti, načrtuje pa se tudi
gradnja hotela in ureditev športno-rekreacijskih površin. To bo obsegalo okoli 100
hektarov zemljišč. Večji poseg v prostor bo tudi prestavitev ceste, ki vodi mimo
letališča. K še večji vlogi turizma na tem območju bo pripomogel tudi Rekreacijski
turistični center Krvavec, v katerem se načrtuje več projektov. To, kako pomembno
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vlogo bo imel turizem v prihodnosti občine, je razvidno tudi iz načrtovanih naloţb, na
primer: wellness center Češnjevek, turistični kompleks Ravne in turistični kompleks
Jezerca (Občina Cerklje na Gorenjskem, 2008).
3.5.1 Poslovno-logistični center Airport City

Letališče Joţeta Pučnika Ljubljana in območje njegovega predvidenega
razvoja se v večinskem delu nahaja na območju občine Cerklje, v manjšem delu pa
na območju občine Šenčur. Z načrtovanim letališkim mestom ţeli postati prometni
terminal v neposredni povezavi z logistično/poslovno/gospodarsko cono v pravem
pomenu besede − stična točka cestnih, ţelezniških in zračnih poti oziroma mesto, v
(na) katerem se opravljajo različne naloge pretovarjanja blaga na različna prometna
sredstva in je namenjeno tako skladiščenju blaga kot tudi drugim logističnim
potrebam v procesu premeščanja blaga. Letališče Joţeta Pučnika, d. d. skupaj z
Občino Cerklje na območju ljubljanskega letališča načrtuje ekonomsko-poslovno
cono, za katero so bile sprejete tudi urbanistične podlage oz. prostorski izvedbeni akti
v okviru "Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) območja ob letališču" in
"Odloka o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko-poslovne cone Brnik". V okviru
obeh prostorskih aktov je območje s pribliţno 100 ha površine namenjeno prepletu
letaliških in ostalih poslovno-logističnih dejavnosti, vezanih predvsem na letalski
promet, pri čemer pa je pribliţno 30 ha zemljišč namenjenih tudi drugim trţnim
dejavnostim, komplementarnemu izvajanju osnovne letališke dejavnosti na tem
območju (storitvene, poslovno-trgovsko-gostinske, turistično-hotelske, skladiščne in
servisne ter manjše proizvodne dejavnosti) (Aerodrom Ljubljana, 2009).
Ekonomsko-poslovna cona Brnik naj bi bila zgrajena do leta 2015. Vrednost
projekta je ocenjena na cca 42 mio evrov. Razen obremenitve okolja prinaša ta
projekt veliko pozitivnih stvari, kot na primer veliko novih delovnih mest (cca 3000),
večje število potnikov, kar je koristno za turizem v občini in za proračun tako občine
Cerklje kot tudi občine Šenčur. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
komunalni prispevki, ki se plačajo ob pridobitvi gradbene dokumentacije, se namreč
stekajo v občinsko blagajno. Poleg tega je Letališče Ljubljana pripravljeno vloţiti 40
% naloţbe v novo cesto, ki bo vodila mimo Letališča Joţeta Pučnika. To je trasa
glavne ceste Kranj−Moste, ki vodi mimo letališča in ki jo bodo zaradi širitve letališča
(Airport City) prestavili za pribliţno 400 metrov proti severu.

3.5.2 Wellness center Češnjevek

Na lokaciji opuščenega proizvodnega kompleksa severno od naselja Češnjevek je
načrtovana ureditev novega turističnega centra. V prihodnjih letih bo zgrajen srednje
velik hotelski objekt z bogato dodatno ponudbo (wellness, z opcijo kongresnega ali
medicinskega centra). Hotel naj bi imel 250 leţišč. Območje, namenjeno izgradnji
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turističnega centra, obsega okoli 23.000 m2 stavbnih zemljišč (po občini Cerklje na
Gorenjskem, 2008, str. 15).
3.5.3 Turistični kompleks Ravne

Območje leţi na pobočju Krvavca, severno od lokalne ceste, ki vodi v Stiško vas in na
Ambroţ. Obsega pribliţno 3 ha stavbnih zemljišč. Predvidena je izgradnja hotelskoapartmajskega naselja z rekreacijskimi površinami (po občini Cerklje na Gorenjskem,
2008, str. 17).
3.5.4 Turistični kompleks Jezerca
Območje leţi na planini Jezerca pod Krvavcem. Obsega pribliţno 2 ha stavbnih
zemljišč. Predvidena je izgradnja hotelsko-apartmajskega naselja z zmogljivostjo 500
leţišč, večnadstropna parkirna hiša in ozelenjen parkirni prostor (po občini Cerklje na
Gorenjskem, 2008, str. 17).
3.5.5 Projekti Rekreacijskega turističnega centra Krvavec

Projekti, ki jih načrtuje RTC Krvavec v obdobju 2010–2015, so:
 Na spodnji postaji gondole bodo zgradili parkirno hišo v več nadstropjih, ki bo
imela okoli 1000 parkirnih mest. Uporabljala se bo samo za smučarje, in sicer
le v zimski sezoni, to je nekje od decembra do aprila. V parkirni hiši bodo
zgradili tudi prostor za obračanje avtobusov, restavracijo ter obrat za obdelavo
odpadkov.
 V načrtu je tudi gradnja novega smučišča z Gospince v dolino, ki naj bi segalo
do Davovca (940 m), kjer bi se razdelilo v dve smeri. Ena smer naj bi vodila
preko Lukenjskega grabna do spodnje gondolske postaje, druga pa naj bi šla
preko strani Velike Peči do doline Kokra. Iz doline Kokra naj bi naredili tudi
nov dostop do Krvavca, zato tu načrtujejo tudi gradnjo več parkirnih mest in
restavracij.
 Na področju Krţišče−Jezerca bodo širili smučišče, vendar največ do 100 m. Na
tem območju bodo zgradili dve novi smučarski vlečnici, in sicer Jezerca (1370
m)−Krţišče (1650 m), ki bo dolga 1270 m, in Jezerca 1 (1440 m)−Krţišče 1
(1550 m), ki bo namenjena otrokom in bo dolga 610 m (Marko Grebenc,
2009).
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3.5.6 Načrt drugih razvojnih programov občine

Poleg razvojnih programov glede samega turizma v občini so za turizem pomembni
tudi drugi razvojni programi, ki se nanašajo na infrastrukturo v občini, obnovo
kulturnih spomenikov in cerkva ter na vlaganja v nogometni center Velesovo. Ti
razvojni programi in njihove vrednosti so predstavljeni v Tabeli 29 (Priloga 22).

3.5.7 Turistični informativni center

V začetku oktobra leta 2009 se bo v samem centru občine Cerklje odprl turistični
informativni center − TIC. Svoje poslovne prostore bo imel v Petrovčevi hiši. TIC naj
bi povezoval turistične ponudbe, prevzel določene prireditve v občini in vlagal v
turizem. Poleg TIC-a bosta v prenovljenem objektu Petrovčeve hiše na novo odprta
tudi muzej in knjiţnica.
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4 ZAKLJUČEK
Občina Cerklje na Gorenjskem leţi na reliefno zelo razgibanem območju Kamniških
Alp in Tunjiškega gričevja. Njena lega zaradi bliţine večjih mest ugodno vpliva na
razvoj zlasti enodnevnega in izletniškega turizma. Razgibana reliefna oblikovanost in
geološka zgradba s svojo barvitostjo kamnin omogočata turistom čustveno
doţivljanje pokrajine. V prid turizmu v občini govorijo tudi zbrani podatki o
temperaturnih razmerah, saj nizke zimske temperature ter hladnejše pomladi
omogočajo daljšo smučarsko sezono na Krvavcu. Na rekreacijo v poletnih mesecih pa
pozitivno vplivajo ugodne poletne temperature, ki v kotlinskem predelu občine
doseţejo povprečno 19,8 ˚C, v višjih predelih pa okoli 12 ˚C. Rekreacijski pomen
tekočih voda v občini je majhen, saj je kopanje moţno le v večjih tolmunih Pšate.
Vode v občini imajo največji pomen za ribolovni turizem in rekreativno drsanje, saj je
kopanje v stoječih vodah občine prepovedano. V občini obstaja moţnost izgradnje
termalnih bazenov v Adergasu, kjer se v globini 50 m nahaja termalna voda s
temperaturo 19−20 ˚C. Tu vidim dobro priloţnost za gradnjo term in bazenov, ki jih
občina močno potrebuje, saj je to danes ţe skoraj obvezni del turistične ponudbe.
Občina namreč na vsem svojem območju nima nobenega bazena, v katerem bi se
turisti zlasti v poletnih dneh lahko hladili. Menim, da bi izgradnja term pripomogla k
še večjemu in daljšemu obisku turistov v občini. Poleg tega bi izgradnja povečala
obisk Cerkelj tudi v poletnih mesecih. Razvoj smučarskega turizma v povezavi z
zdraviliškim turizmom se je namreč na primeru Rogle izkazal kot zelo uspešna
poteza. Na tem mestu pa je treba omeniti, da občina v bliţnji prihodnosti ţe načrtuje
izgradnjo novega wellness centra Češnjevek. Glede naravnih značilnosti občine naj
omenim, da tu raste veliko vrst gozdnih sadeţev, kot so gobe, gozdne jagode,
robide, borovnice, kostanj, lešniki … Nabiranje le-teh je primerno za enodnevne
goste in izletnike.
Prebivalci lokalnih skupnosti danes postajajo element sodobnega turizma. S turizmom
kot gospodarsko panogo si lahko zagotovijo boljše moţnosti za svoj materialni razvoj.
Rast števila prebivalstva (za 1 % na leto) v občini govori o tem, da je cerkljanska
občina privlačno ţivljenjsko okolje ter da ima urejene socialno-ekonomske razmere.
Ţal pa je izobrazbena struktura prebivalstva podpovprečna, saj ima višjo ali visoko
izobrazbo v občini le 9,3 % ljudi. Ne pozabimo pa, da imata ključni pomen za
poslovno uspešnost turizma danes nedvomno izboljšava izobrazbene in kulturne ravni
prebivalstva ter strokovno usposabljanje turističnih delavcev. Tega se zaveda tudi
občina Cerklje, kar se vidi iz analize njenih proračunskih odhodkov, kjer največ
sredstev namenja ravno izobraţevanju (povprečno 196,44 evra letno na prebivalca).
Da ima občina res urejene socialno-ekonomske razmere, se vidi tudi v majhnem
številu brezposelnih oseb (180) ter v zelo visoki povprečni mesečni bruto (1.835,36
evra) in neto (1.134,73 evra) plači, ki sta močno nad slovenskim povprečjem.
Splošna infrastruktura v občini je zadovoljiva. Večina glavnih cest je obnovljenih.
Ostale bodo začeli obnavljati v prihajajočem letu, kar se vidi iz razvojnih načrtov
občine. Sem seveda spada tudi nevarna cesta, ki poteka mimo Letališča Joţeta
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Pučnika in ki je ţe od samega začetka obratovanja letališča nespremenjena, čeprav
se je promet na njej povečal za več kot desetkrat. Omenjeno cesto bodo zaradi
širitve letališča (Airport City) premaknili za 400 m proti severu. Slabost občine v tem
segmentu je v pomanjkanju pločnikov in kolesarskih stez. Vodovodno je občina dobro
preskrbljena. V tem letu ţe potekajo obnove vodovodov na več lokacijah občine, kar
se ravno tako vidi iz razvojnih načrtov občine. Slaba stran splošne infrastrukture je
kanalizacija, ki jo urejajo ţe od leta 2000. Kanalizacijski sistem naj bi bil končan do
leta 2013, kar se ravno tako razbere iz razvojnih načrtov občine. Ker so se v občini
srečevali z velikim številom divjih odlagališč odpadkov, so jeseni leta 2008 odprli nov
Zbirni center Cerklje, ki njihovo število uspešno zmanjšuje. Občina s pomočjo
različnih društev vsako leto organizira več očiščevalnih akcij.
Občina Cerklje danes ţe sodi med turistično razvite občine, saj razpolaga z velikim
številom okrepčevalnic, gostinskih in prenočitvenih obratov, z letališčem, s
smučiščem … Statistični letopisi kot pomembnejša turistična kraja v Sloveniji štejejo
tudi Krvavec (naselje Ambroţ) in Vopovlje.
Analiza letnih uradnih statističnih podatkov kaţe na vedno večji obisk občine Cerklje.
Od leta 2004 do leta 2008 se je obisk turistov v občini povečal za 32,67 %. Ravno
tako so se v istem obdobju povečale nočitve turistov, in sicer za 12,56 %. Ţe samo ta
dva podatka povesta, da se območje turistično razvija. Večja rast števila prihodov
turistov kot števila nočitev turistov pove, da vedno bolj pomembnejši postaja
nestacionaren, enodnevni izletniški turizem. Pri analizi omenjenih podatkov se tudi
vidi, da tako pri prihodih turistov kot pri njihovih nočitvah prevladujejo tuji gostje, ki
jih je za 2/3 več kot domačih gostov. Treba pa je poudariti, da ti podatki zajemajo
samo tiste goste, ki prenočijo v občini, medtem ko so na Krvavcu največkrat
enodnevni gostje. V primerjavi s celotno občino je smučarjev na Krvavcu zelo veliko,
saj ga letno obišče okoli 200.000 obiskovalcev. Letna razporeditev turistov v občini je
neenakomerna. Višek nočitev v občini je bil tako v letu 2007 kot v letu 2008 v
januarju, februarju in marcu, in sicer predvsem zaradi zimske sezone na Krvavcu.
Izračunana povezanost števila nočitev (hi kvadrat, kontingenca) med meseci v letih
2007 in 2008 je slaba (x2 = 413,3; C = 0,081). Majhna povezanost je prisotna zaradi
zimskih mesecev, saj je v obeh izbranih letih višek nočitev v zimski sezoni. Število
nočitev ostalih mesecev med leti 2007 in 2008 ni povezano.
Dejstvo je, da turiste v občini najbolj privablja Krvavec in da je ravno mnoţični
turizem tu gonilo turistične ponudbe v občini Cerklje, a ţal samo pozimi. Krvavec
razpolaga z le 271 leţišči in s 35 km urejenih smučarskih prog. Ob nakupu letne
vozovnice RTC Krvavec zagotavlja 100 smučarskih dni na sezono. Pohvalno se ta
številka od smučarske sezone 2004/2005 do smučarske sezone 2008/2009 povprečno
giblje okoli 145 smučarskih dni na sezono, kar je več kot obljubljajo. Krvavec obišče
povprečno na sezono okoli 211.784 smučarjev. Število smučarjev in število
obratovalnih dni smučišča od leta 2004 do leta 2009 niha. Izračunana korelacija
ranga med tema dvema spremenljivkama kaţe na zmerno in pozitivno odvisnost med
njima (0,70), kar pomeni, da na število obiskovalcev vplivajo tudi drugi dejavniki, na
primer slabo tehnično stanje smučarskih naprav, vremenske razmere … Čeprav so na
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Krvavcu veliko naprav ţe obnovili ali zamenjali za boljše in s tem povečali zmogljivost
vseh smučarskih naprav na 14.060 smučarjev na uro, delo še ni končano. Zelo
potrebna obnove ali bolje zamenjave je dotrajana dvosedeţnica Tiha dolina−Zvoh, ki
zaradi tehničnih teţav in odredbe inšpektorja v sezoni 2008/2009 ni obratovala. Moje
mnenje je tudi, da bi moral Krvavec več truda vloţiti v poletni turizem, ki močno
nazaduje za zimskim. Verjetno bi bila potrebna večja promocija, predvsem z
organizacijo tekmovanj v gorskem kolesarjenju in jadralnem padalstvu. Morali bi
razvijati tudi tako turistično ponudbo, ki bi jo lahko trţili skozi celo leto. Moţnosti
vidim v wellness programih, kongresnem turizmu ter v izvajanju različnih seminarjev.
S tem bi zapolnili namestitvene zmogljivosti tudi izven zimske sezone. Moţnosti
izboljšav obstajajo tudi v zimski sezoni. Primanjkuje namreč sankališč in tekaških
prog. Večni problem Krvavca je tudi premajhno število parkirnih mest, kar so
»začasno« uspešno rešili z rednimi avtobusnimi prevozi s parkirišč do kabinske
ţičnice. Ţe kar nekaj časa se sicer govori o gradnji parkirne hiše na spodnji postaji
gondole, ki naj bi imela 1000 parkirnih mest, a do danes se stvari še niso premaknile
na bolje.
Cerkljanska občina se lahko pohvali tudi z bliţino Letališča Joţeta Pučnika. Prednost
občine zaradi bliţine letališča je, da je prvi stik tujih gostov v Sloveniji z občino
Cerklje, kar vpliva na večje število gostov v njej ter na njeno večjo prepoznavnost. V
diplomskem delu sem s funkcijo trenda (ki je naraščajoča), z veriţnim indeksom ter s
stopnjo rasti dokazala, da se potniški in blagovni promet na letališču iz leta v leto
povečujeta. Povprečna letna stopnja rasti potniškega prometa je 12,043 %,
blagovnega prometa pa 13,163 %. Glede na te podatke in izračunan naraščajoči
trend potniškega (vsako leto se poveča za 149.280 potnikov) in blagovnega (vsako
leto se poveča za 1.440 ton) prometa bi bilo pametno razmišljati o graditvi novih
nastanitvenih zmogljivosti v bliţini letališča, saj jih je v občini premalo (715 leţišč).
Letališče zato vozi svoje potnike prenočevat v bliţnja mesta (Ljubljana, Kranj …). V
razvojnem načrtu letališča je zgraditev Airport City-ja, ki bo med drugim vseboval
tudi hotelski kompleks. Letališko mesto bo na novo nudilo okoli 3000 delovnih mest,
kar je pozitivno za bliţnje občine (Cerklje, Šenčur …).
Ostala turistična ponudba v občini temelji predvsem na kulturnih znamenitostih ter
turističnih prireditvah. Naravnih znamenitosti je v občini namreč premalo, da bi si
turisti lahko z njimi krajšali čas. Potencialno najpomembnejše naravne znamenitosti
so: vaški lipovec na robu Cerkelj, izvir Pšate, lipe na poljih, soteska Reke … Turisti pa
prav gotovo cenijo tudi ohranjeno naravo ter njeno pestrost (relief, vegetacijo,
gozdove …). Kulturne dediščine je v občini kar precej. Najpomembnejši kulturni
spomeniki v občini so: grad Strmol (protokolarni objekt), Velesovska cerkev,
samostan Velesovo, Petrovčeva domačija in Hribarjeva hiša. Vse našteto občina lepo
vzdrţuje in redno obnavlja. V občini manjka muzej, in sicer kljub temu, da je tu
delovalo veliko znanih Slovencev (Davorin Jenko, Ignacij Borštnik, Ivan Hribar …).
Odprtje muzeja predvideva občina oktobra 2009 v Petrovčevi hiši. Gospodje Davorin
Jenko, Ignacij Borštnik in Ivan Hribar imajo za svoje zasluge v občini postavljene
spomenike. Poleg tega sta lepo vzdrţani tudi Jenkova domačija in lipa z njegovim
nagrobnikom. V občini je tudi precej ljudske arhitekture (znamenja, kozolci,
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planšarije …), ki bogati kulturno podobo krajine. Potencialno zanimivo za turiste je
Kuţno znamenje, ki v obliki kamnitega stebra spominja na bolezen, ki je leta 1645
močno morila v Cerkljah in okolici. V ponudbo občine je vključeno pustovanje v
okviru pustnega sprevoda, ki ga občina vsako leto organizira v sodelovanju s še
petimi sosednjimi občinami. Potencialno zanimive za turiste pa so tudi velesovske
jaslice, ki so iz 18. st., ter zaloške jaslice, ki so iz 19. st. Turistično ponudbo
dopolnjuje občina s svojimi odmevnimi prireditvami, ki so dobra promocija občine. Te
so: Poletje pod Jenkovo lipo, festival Sanje pod Krvavcem, Naj kmečki pridelek
Slovenije, Roţna pot, Poletje pod Krvavcem in praznovanje prvega maja. Ob teh
priloţnostih se zvrsti veliko športnih in zabavnih prireditev, koncertov, tekmovanj,
predstavitev …
Sicer pa lahko gostje v občini jahajo in se učijo jahanja (Konjeniško društvo Jurij, KD
Krvavec, KD Cerklje), se vozijo z motornimi sanmi (Ambroţ), ribarijo in lovijo.
V občini danes obratuje 8 gostinskih obratov brez prenočišč in 5 okrepčevalnic in
bifejev. Prespati je mogoče v šestindvajsetih objektih, in sicer od hotelov do kmetij.
Turistična infrastruktura v občini je preskromna. Izjema je območje RTC Krvavec, na
katerem je je največ. V preostalem delu občine pa k turistični infrastrukturi lahko
štejemo le več teniških igrišč, igrišča za odbojko, mali nogomet in košarko, 35metrsko skakalnico, balinišče, rokometno, košarkarsko in nogometno igrišče, ter
teren za vzletavanje in pristajanje padalcev. Občina razpolaga tudi z večnamensko
športno dvorano, ki jo je mogoče najeti. V načrtih občine sta tudi dva nova turistična
kompleksa, in sicer Jezerca in Ravne, vendar ne v bliţnji prihodnosti. V občini je tudi
veliko pešpoti, ki so najbolje vzdrţevane v hribovitem delu občine (PD Komenda). Na
ţalost pa je skoraj ob vseh poteh premalo počivališč, košev za smeti in informativnih
tabel. Večina poti ni zajetih v kakršnem koli prospektu ali označenih na zemljevidu.
Vloga občine kot ustanove je danes pri pomoči k razvoju turizma na zelo nizki
stopnji. Občina v turizem vlaga zanemarljiva finančna sredstva, in sicer povprečno na
leto 1,32 evra na prebivalca, kar jo uvršča na zadnje mesto v primerjavi z izbranimi
občinami (Bohinj, Bovec, Kranjska Gora, Zreče), ter povprečno od leta 2004 do leta
2008 na 152,4. mesto med vsemi občinami v RS.
Slaba vloga občine se kaţe tudi v slabem promoviranju turizma v njej. Občina nima
niti svojega prospekta niti ni turistično predstavljena v širšem turističnem prospektu.
V informativnih prospektih se lahko namreč s predstavljeno turistično ponudbo
občine spodbudi obisk gostov. Turistično ponudbo občine bi bilo potrebno vključiti
tudi v prospekt širšega pomena − v prospekt gorenjske regije, prospekt Alpske
Slovenije ter ne nazadnje v prospekt Slovenije. V občini manjkajo tudi informativne
table, ki jih je treba postaviti na mestih, ki jih turisti ţe danes obiskujejo.
Oktobra 2009 se bo v občini odprl nov Turistični informativni center − TIC, ki bo
povezoval turistične ponudbe na enem mestu. To je pričakovano, saj morajo
pozornost v občini posvetiti skupnemu trţenjskemu komuniciranju. Zlasti v okviru
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oglaševanja je potrebno samostojna oglaševanja zdruţiti v oglase s ponudbo skupne
destinacijske »znamke« in s tem graditi na prepoznavnosti.
Povzetek napisanega v zaključku bi strnila v nekaj stavkov.
Bistvo mojega mišljenja je, da se mora turistična ponudba v občini opreti na:






ohranjeno okolje (pokrajina) ter pestre naravne značilnosti območja;
kulturne znamenitosti in prireditve;
dobro razvito splošno infrastrukturo in turistično superstrukturo;
RTC Krvavec in letališče ter na
dobro lego in poloţaj.

V občini je potrebno dokončno:
 urediti kanalizacijo, pločnike, klopce, koše za smeti, črna odlagališča odpadkov
in kolesarske poti;
 zagotoviti promocijo turizma;
 celovito povezati turistično ponudbo in
 v turistično ponudbo vključiti tradicionalne običaje ter kulturne in naravne
znamenitosti.
Dolgoročno pa bi občina pritegnila več stacionarnih gostov z:





izkoriščenjem termalne vode;
odprtjem bazenov in wellness centrov (wellness center Češnjevek);
gradnjo parkirne hiše na spodnji gondolski postaji RTC Krvavec ter
gradnjo načrtovanih hotelov, restavracij in rekreacijskih objektov (turistični
kompleks Jezerca, turistični kompleks Ravne, letališko mesto Airport City).
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PRILOGE
Priloga 1: Slika 1: Občina Cerklje na Gorenjskem

Vir: Vaš vodnik po Sloveniji, 2009
Priloga 2: Slika 2: Kategorizacija cest, povezanih z občino Cerklje na
Gorenjskem

Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009
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Priloga 3: Tabela 2: Povprečne temperature zraka, izmerjene na Letališču
Joţeta Pučnika v ˚C
Mesec/leto

2004

2005

2006

2007

januar

-1,6

-2,4

-4,5

2,1

februar

0,3

-3,2

-2,1

3,8

marec

2,3

2,7

2,3

6,1

april

9

8,8

9,4

12,3

maj

12,2

14,8

13,6

15,5

junij

16,9

18,3

18,7

19,2

julij

18,6

19,3

21,6

19,8

avgust

18,5

17,1

16,2

18,9

september

13,8

15

15,7

13

oktober

11,6

10,3

11,1

8,9

november

3,9

3,9

6,2

3,3

december

0

-2,5

2,5

-1,2

8,8

8,5

9,2

10,1

Letna
temperatura

Vir: SURS, 2009

62

Priloga 4: Tabela 3: Povprečne temperature zraka na Krvavcu v ˚C
Mesec/Leto

2004

2005

2006

2007

januar

-6,9

-4,3

-5,3

-0,9

februar

-3,2

-8,3

-5,3

-1,8

marec

-3,1

-2,5

-3,8

-0,9

april

1,1

1,3

1,9

5,9

maj

4

7,5

6,1

7,9

junij

9,7

10

11

11,1

julij

11,9

12,1

14,8

13

avgust

11,8

9,7

8,9

12

september

8,4

8,1

10,6

6,4

oktober

6,2

5,5

7,1

4,1

november

0,3

-0,9

2,2

-1,7

december

-1,1

-5,9

0,6

-3,2

Letna
temperatura

3,3

2,7

4,1

4,3

Vir: Meteorološki popis, 2007
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Priloga 5: Tabela 4: Povprečna količina padavin, izmerjena na Letališču
Joţeta Pučnika v mm
Mesec/leto

2004

2005

2006

2007

januar

88

1

49

74

februar

117

49

59

74

marec

97

62

131

95

april

132

135

122

3

maj

135

95

170

104

junij

180

92

73

102

julij

132

224

55

115

avgust

177

282

179

137

september

110

183

73

373

oktober

219

107

54

96

november

83

147

49

36

december

150

141

86

48

1.620

1.518

1.100

1.257

Letna količina
padavin

Vir: SURS, 2009
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Priloga 6: Tabela 5: Povprečna količina padavin na Krvavcu v mm
Mesec/Leto

2004

2005

2006

2007

januar

89

7

51

73

februar

112

54

67

69

marec

129

68

130

129

april

138

104

130

20

maj

125

116

149

88

junij

236

90

76

113

julij

199

220

95

106

avgust

166

267

185

198

september

174

176

103

249

oktober

218

33

51

104

november

95

128

55

52

december

143

98

79

62

Letna količina
padavin

1824

1361

1171

1263

Vir: Meteorološki popis, 2007
Priloga 7: Tabela 6: Letno število jasnih dni, oblačnih dni in dni z nevihto,
izmerjenih na letališču Joţeta Pučnika
Leto

Št. jasnih dni

Št. oblačnih dni

Št. dni z nevihto

Skupaj
2001
2002
2003

260
31
31
58

861
121
135
96

308
43
57
44

2004
2005
2006
2007

25
35
32
48

147
129
124
109

45
38
38
43

Vir: SURS, 2009
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Priloga 8: Tabela 7: Letno število jasnih dni, oblačnih dni in dni z nevihto,
izmerjenih na Krvavcu
Leto

Št. jasnih dni

Št. oblačnih dni

Št. dni z nevihto

Skupaj
2001
2002
2003
2004
2005

370
51
38
68
38
51

804
125
127
86
119
131

138
16
20
16
22
21

2006
2007

62
62

107
109

18
25

Vir: Meteorološki popis, 2007
Priloga 9: Tabela 12: Smučarske naprave na Krvavcu
Dolţina

Višinska razlika

Št.
potnikov/uro

2.357

885

2.000

Enosedeţnica Gospinca

732

216

1.000

Štirisedeţnica Tiha dolina
Vlečnica

592
331

117
54

900
900

Šestsedeţnica Vrh Krvavca

1.328

373

2.000

Dvosedeţnica Njivice 1
Dvosedeţnica Njivice 2
Dvosedeţnica Zvoh
Dvosedeţnica Kriška planina
Vlečnica Krţišče 1

764
764
1.343
665
603

256
256
372
221
165

1.450
1.450
1.460
900
1.000

603

165

1.000

Ţičnice
Dostopna 6-sed. kab. ţičnica

Vlečnica Krţišče 2

Vir: RTC Krvavec, 2009
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Priloga 10: Slika 4: Letališče Joţeta Pučnika leta 1963

Vir: Slovenski letalski portal, 2007
Priloga 11: Tabela 16: Prenočišča, ki jih priporoča Letališče Joţeta Pučnika

Penzion Jagodic

***

Oddaljenost od letališča,
kraj
3 km, Vopovlje

Hotel Silvester

***

3 km, Vopovlje

Hotel Creina
Hotel Kokra

***
***

10 km, Kranj
12 km, Brdo, Kranj

Ime prenočišča

Hotel Lev
Domina Grand Media
Grand hotel Union
Hotel Mons
Hotel Slon
Hotel Park

Kategorija

*****
****
****
****
****
**
Vir: Letališče Joţeta Pučnika, 2009
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25
25
25
25
25
25

km,
km,
km,
km,
km,
km,

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

Priloga 12: Tabela 17: Prenočitvene zmogljivosti v občini Cerklje
Objekt
Ambroţ Franc; gostilna in prenočišča Ambroţ
d. o. o.
Bolteţar Ivan, oddajanje turističnih sob

Lokacija

Št. leţišč

Lahovče

10

Zg. Brnik

2

Štefanja Gora

6

Česen Štafanija, s. p.; sobe Česen

Sp. Brnik

16

Čretnik Franc, s. p.; Pri Cikli

Zg. Brnik

11

Eldom, d. o. o.; Dom Eldom Krvavec

Krvavec

40

Erjavšek Zvone, s. p.; Gostišče Češnar

Cerklje

44

Grilc Marija, s. p.; Planšarija Viţenčar

Krvavec

14

Gubanec Zdenka; Apartmaji Gubanec

Grad

13

Jagodic Silvester, s. p.

Vopovlje

70

Jezeršek gostinstvo, d. o. o.; Dvor Jezeršek

Zg. Brnik

40

JGZ Brdo – Grad Strmol

Češnjevek

8

Vopovlje
Krvavec

11
31

Krvavec

65

Grad

24

Šenturška Gora

16

Vopovlje

62

Krvavec
Šenturška Gora
Krvavec
Ambroţ
Krvavec
Krvavec

42
16
50
47
6
6

Tajo team, d. o. o.; Dom na Krvavcu

Krvavec

60

Zadruţna zveza Slovenije

Krvavec

5

Cukljati Jana; Pr'Vrtačnik

Manhattan, d. o. o.; Sobe Jana
Merkur, d. d.; Naklo; Merkurjeva koča
Moto Trade, d. o. o., Ljubljana; Plaţa; Hotel
Raj
Paulus, Turizem, d. o. o.; Grad; Apartmaji
Paula
Pavlin Anica; Kmečki turizem
Penzion Jagodic, d. o. o.
Planinsko društvo Kranj; Dom na Gospinci
Rebernik Janko, s. p.; Apartmaji Češnjice
Slatnar Simona, s. p.; Pr Florjan
Slatnar Simona, s. p.; Pr Ambruţarju
Sindikat carinikov Slovenije
Športplan, d. o. o.; Apartmaji

Skupno število leţišč:

715

Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009
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Priloga 13: Tabela 18: Objekti s hrano v občini Cerklje (brez prenočišč)
Objekt
Brunarica Kekec
Brunarica Sonček
Gostilna Rezar
Gostilna Zajc

Lokacija
Krvavec
Krvavec
Grad
Lahovče

Pizzerija Botana

Lahovče

Pizzerija in okrepčevalnica Štalca

Lahovče

Pizzerija in restavracija Tonač

Grad

Pizzerija pod Jenkovo lipo

Dvorje

Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009
Priloga 14: Tabela 19: Gostinski lokali v občini Cerklje (brez hrane)
Objekt
B − Bar
Bar Dvor

Lokacija
Zalog
Dvor

Bar Kern
Bar Marina
Bar Sladki sosed

Cerklje
Cerklje
Cerklje
Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009

Priloga 15: Tabela 20: Prihodi turistov v občini Cerklje od leta 2004 do
leta 2008
Leto

Prihodi turistov skupaj

Prihodi domačih
gostov

Prihodi tujih
gostov

2004

13.386

3.560

9.826

2005

14.642

3.757

10.885

2006

10.593

2.576

8.017

2007

13.785

3.317

10.468

2008

17.760

3.395

14.365

Vir: SURS, 2009
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Priloga 16: Tabela 21: Prenočitve turistov v občini Cerklje od leta 2004 do
leta 2008
Leto

Prenočitve turistov
skupaj

Prenočitve
domačih gostov

Prenočitve tujih
gostov

2004

28.428

12.487

15.941

2005

29.391

12.620

16.771

2006

22.220

9.135

13.085

2007

30.595

11.792

18.803

2008

31.999

10.151

21.848

Vir: SURS, 2009

Priloga 17: Postopek izračuna x2 (hi kvadrata) in C (kontingence)
Za izračun hi kvadrata in kontingence so bili uporabljeni podatki iz Tabele 22 in 23.
Leto
2007
2008
Skupaj

I. kvartal
11.187

II. kvartal
5.269

III. kvartal
7.662

IV. kvartal
6.477

Skupaj
30.595

13.137
24.324

6.441
11.710

7.318
14.980

5.103
11.580

31.999
62.594

Teoretične frekvence: f'(xj, yj) = f(xj) f(yk)/N
Leto
X1 (2007)
X2 (2008)
Skupaj f(yk)

Y1

Y2

Y3

Y4

11.889,2
12.434,8
24.324

5.723,7
5.986,3
11.710

7.322
7.658
14.980

5.660,1
5.919,9
11.580

f(Xj)
Skupaj
30.595
31.999
62.594

Izrazi so zapisani v tabeli v obliki: (f(xj, xk) -f'(xj, yk)) 2 / f'(xj, yk)
Leto
X1 (2007)
X2 (2008)
Skupaj

Y1
41,5
39,7

Y2
36,1
34,5

Y3
15,8
15,1

x2 = 413,3

70

Y4
117,9
112,7

Skupaj
211,3
202
413,3

x

C

C

x

max

C

corr

2

2

N







413,3

413,3  62.595

m 1

m

C

C

max



4 1

4

0,0065595  0,081

0,75  0,866

0,081
 0,0935
0,866

Iz izračunanega hi kvadrata, izračunane kontingence ter popravljene vrednosti
koeficienta kontingence se vidi, da povezanosti med prenočitvami leta 2007 in leta
2008 skorajda ni.

Priloga 18: Tabela 22: Prenočitve turistov v občini Cerklje v letu 2007 po
mesecih
Mesec

Prenočitve turistov skupaj

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober

4.179
3.699
3.309
1.878
1.982
1.409
2.627
2.672
2.363
2.158

November
December

2.111
2.208
Vir: SURS, 2009
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Priloga 19: Tabela 23: Prenočitve turistov v občini Cerklje v letu 2008 po
mesecih
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

Prenočitve turistov skupaj
5.053
4.534
3.550
2.157
2.236
2.048

Julij
Avgust
September
Oktober

2.387
2.974
1.957
2.085

November
December

1.375
1.643
Vir: SURS, 2009
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Priloga 20: Tabela 25: Prihodki občine Cerklje v obdobju 2004–2008
podrobneje (letno v evrih na prebivalca)
Kazalniki/Leto

2004

Tekoči prihodki

390,94 396,28 569,76 733,58 774,15

572,94

DAVČNI PRIHODKI

321,76 323,09 390,62 588,77 617,87

448,42

232,51 235,86 283,1 482,78 500,39

346,93

45,97

47,35

65,29

64,21

75,51

59,67

Domači davki na blago in
43,27
storitve

39,87

42,22

41,77

41,97

41,82

NEDAVČNI PRIHODKI

69,18

73,18 179,14 144,8 156,28

124,52

29,68

30,72

36,9

33,76

36,26

33,46

Takse in pristojbine

2,77

2,85

2,39

2,24

0,86

2,22

Denarne kazni

0,31

0,32

0,43

0,4

0,57

0,41

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

7,38

0,35

0,66

1,14

3,32

2,57

Drugi nedavčni prihodki

29,02

38,94 138,73 107,24 115,27

KAPITALSKI PRIHODKI

197,74 57,22 205,49

Davek na
dobiček

dohodek

in

Davki na premoţenje

Udeleţba na dobičku
dohodki od premoţenja

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

in

0

2005

0

2006

0

172,13 138,44 107,7
Vir: Fakulteta za upravo, 2009
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2007

2008 Povprečje

85,84

3,28

10,29

94,8

21,59

0,07

4,33

6,75

81,06

101,22

Priloga 21: Tabela 27: Odhodki občine Cerklje po dejavnostih v obdobju
2004–2008 (letno v evrih na prebivalca)
Dejavnost/ Leto

2004

2005

2006

2007

2008 Povprečje

Javna uprava

81,03

55,97

76,31

76,16

75,91

73,08

Obramba

0,88

0,32

1,1

1,01

0,65

0,79

Javni red in varnost

11,47

10,12 129,87 41,98

22,26

43,14

Gospodarske dejavnosti

115,13 192,91 247,87 94,82 108,11

151,77

Varstvo okolja

45,4

42,11

65,45

79,1

141,77

74,77

Stanovanjska dejavnost in
prostorski razvoj

37,89

51,84

71,84

79,19 106,52

69,46

Zdravstvo

1,85

1,54

5,74

8,86

4,38

Rekreacija, kultura in
dejavnost nepridobitnih
organizacij

34,56

24,28

87,53

72,27 130,57

69,84

Izobraţevanje

436,37 133,12 121,08 158,25 133,37

196,44

Socialna varnost

12,34

17,05

14,87

20,58

Vir: Fakulteta za upravo, 2009
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18,51

3,89

18,96

Priloga 22: Tabela: 29: Načrt razvojnih programov občine Cerklje za obdobje 2009−2012
Pred
Vrednost
Leto
Leto
Leto
Leto
letom
projekta
2009 (v 2010 (v 2011 (v 2012 (v
2009 (v
(v evrih)
evrih)
evrih)
evrih)
evrih)
evrih)

Projekti in programi investicijskega značaja
PROMET,
PROMETNA
KOMUNIKACIJE

INFRASTRUKTURA

IN

Pločnik Zg. Brnik−Huje
Javna razsvetljava Šenturška Gora
Javna razsvetljava Cerkljanska Dobrava, Glinje

50.801
12.500
7.500

801
0
0

50.000
12.500
7.500

Javna razsvetljava Zg. Brnik

50.000

0

50.000

Rekonstrukcija Sp. Brnik−Zg. Brnik: kroţno kriţišče v
Sp. Brniku; I. Etapa rekonstrukcija G2-104/1137 Sp. 1.638.558 1.117.558 521.000
Brnik−Moste v dolţini 600m
Ureditev parkirišča v Adergasu

0

Cesta Grad−Ravne

0

Cesta Franceta Barleta; Cerklje
Cesta Zg. Brnik (Cilka)−letališče

0
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju CČN
9.457.576
Domţale Kamnik za območje občine Cerklje

372.000

Kanalizacija Dvorje

311.520

306.520

5.000

Kanalizacija Zg. Brnik-Vovke−Cerklje

734.657

728.657

6.000

1.223.513

50.513

Kanalizacija Sp. Brnik Vopovlje Lahovče−Nasovče
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160.000 7.516.776 1.408.800

550.000 300.000

323.000

Sekundarna kanalizacija Zg. Brnik zahod
Sekundarna kanalizacija Zg. Brnik vzhod

595.473
500.000

95.473
0

500.000
500.000

Kanalizacija Pšata−PoţenikŠ−martnoZ−alog

425.825

81.325

344.500

Kanalizacija projekta Zalog−Klanec
Kanalizacija Zalog−Cerkljanska Dobrava
Urejanje voda − vodotok Pšata

802.600
102.500
50.000

31.300
0
0

31.300 140.000
102.500
50.000

120.000
100.000

0
0

120.000
100.000

1.230.050

0

630.050 600.000

Vodovod Zg. Brnik zahod
Vodovod Zg. Brnik vzhod

441.610
250.000

311.610
0

130.000
250.000

Vodovod Blate−Stiška Vas

200.654

150.654

50.000

PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO-

Vodovod Cerkljanska Dobrava
Vodovod Blate−Stiška vas
Vodovod Velesovo−Pr. Polica−Šenčurl−etališče

Povečanje zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec 1.212.1977
Poslovno-logistična cona Brnik

0

320.000 2.166.996 9.634.981
75.000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Cerkve, kapelice, spomeniki
Rekonstrukcija
in
Petrovčeve domačije

sprememba

Nogometni center Velesovo

300.000 300.000

namembnosti

173.324

136.324

37.000

1.777.471

847.595

929.876

1.554.693

47.640

736.053 771.000

Vir: Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009
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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA IN NAVEDBA
LEKTORJA
Podpisana Ana Marija Bavdek, rojena 29. 1. 1980, študentka visokošolskega
strokovnega programa JAVNA UPRAVA, vpisna številka indeksa 32240, izjavljam, da
sem avtorica diplomskega dela z naslovom Turizem v občini Cerklje na Gorenjskem in
da dovolim njegovo objavo na internetu.
Podpis:
Diplomsko delo je lektorirala Sonja Petranovič, Ekonomska fakulteta, CEK, Ljubljana
Podpis:

77

