
IZLET NA KRVAVEC 
Bolj se je približeval četrtek, 12. julij 2018, bolj smo udeleženci izleta na 

Krvavec, spremljali vremensko napoved. Nismo mogli verjeti, da so 

vremenoslovci, kar naprej napovedovali hladno vreme, dež in nevihte. Še 

posebej zato, ker smo izlet v mesecu septembru preteklega leta 

odpovedati prav, zaradi izjemno slabega vremena. Ni bilo rešitve, vse je 

bilo organizirano, vse dogovorjeno. Pa smo si rekli bo kar bo, pa smo šli. 

Četrtkovo jutro res ni obetalo nič lepega, bilo je oblačno, vendar ni 

deževalo. Prav nihče od prijavljenih se ni ustrašil vremenske napovedi. Na 

že znanih točkah so vstopili potniki – udeleženci izleta. Napolnili smo kar 

dva avtobusa. 

Še preden smo prevozili Štajersko so nas vedno bolj strašile dežne kaplje. 

A že čez nekaj kilometrov se je zjasnilo. Ustavili smo se na avtocestnem 

počivališču Voklo, kjer smo se okrepčali s kavico. Pot smo nadaljevali do 

protokolarnega objekta Brdo, kjer nas je pričakala naša vodnica Ana. Tu 

smo si najprej privoščili malico (krofe in rogljičke) ter pogasili žejo. 

Pod vodstvom vodnikov smo si ogledali lepo urejen Park Brdo. Na 

sproščujočem sprehodu po parku smo občudovali bujno in bogato naravo. 

 



 

Spoznali smo mnoge znamenitosti, kot so Grad Brdo, nekdanja grajska 

pristava, s slamo kriti kozolci, imenovani toplarji ter kongresni center in 

hotel. 

Med ogledom parka nas je že prijetno grelo sonce, tako da smo iskali 

predvsem senco. Ob vrnitvi do avtobusov so nas Viktor, Majda in Mira 

ponovno razvajali z različnimi vrstami pijače.  

  

Dobre volje smo se odpeljali pod vznožje Krvavca, v občini Cerklje na 

Gorenjskem. Dostop do rekreacijsko turističnega centra Krvavec je urejen 

po cesti mimo Cerkelj ter naselja Dvorje in Grad.  



Neposredno ob spodnji postaji kabinske žičnice je parkirišče. Približno 

petnajst minut je trajala prijetna in udobna vožnja s kabinsko žičnico, ki 

sprejme do 6 oseb.  Ker je bila v pasovih megla posebnega razgleda nismo 

imeli. Na zgornji postaji smo prestopili na sedežnico ter se odpeljali do 

hotela. Poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki niso šli na sedežnico, saj so jih 

na vrh pripeljali s terenskimi vozili.  

  

Že med vožnjo s sedežnico smo doživeli prekrasno sončno vreme, ki nas 

je čakalo na vrhu Krvavca. Odpirali so se nam čudoviti razgledi po 

okoliških vrhovih.  

V najvišje ležečem hotelu v Sloveniji, na 1600 nmv, so nam postregli 

okusno domače kosilo. 

 



Za gibanje po svežem gorskem zraku, sprehodu ali le uživanju na 

višinskem soncu, ki nas je prijetno grelo, nam je zmanjkalo časa. Po istem 

postopku smo se vrnili v dolino.  

 

Pri avtobusih, ki so nas čakali na parkirišču smo se na hitro odžejali ter se 

odpeljali na ogled rojstne hiše Ignacija Borštnika, prvega profesionalnega 

gledališkega igralca. Sprejel nas je predstavnik Kulturnega društva 

Ignacija Borštnika Cerklje, ki nas je seznanil z zgodovino in spomeniki 

kulturne dediščine v občini Cerklje. Na poti do rojstne hiše velikega 

gledališčnika smo videli še baročno cerkev, Plečnikovo vežico, Plečnikov 

spomenik posvečen Davorinu Jenku, slovenskemu skladatelju ter številne 

spomeniško zaščitene vile. Hiša, v kateri je Borštnik preživel svoja otroška 

leta je stara okoli 200 let. Na hiši smo videli spominsko ploščo, v parku pa 

njegov doprsni kip. Ob ogledu hiše smo dobili vpogled v njegovo življenje 

in delo. Prvega julija letos, ob njegovi 160. obletnici rojstva, so na dvorišču 

posadili potomko najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. To 

obletnico pa smo s svojim obiskom počastili tudi mi. Letos pa bomo lahko 

v Slovenskem narodnem gledališču Maribor spremljali že 53. festival 

Borštnikovega srečanja s podelitvijo prstana.  

 



 

 



Po užitju lepot narave ter kančku kulture smo se odpravili proti domu. 

Ustavili smo se še na avtocestnem počivališču v Tepanju, kjer smo 

izpraznili zaloge sladkega in slanega peciva, sadja ter se odžejali. 

Pot nas je vodila le še domov. Doživeli smo res krasen, skoraj neponovljiv 

dan. Ob prijetnem druženju smo spoznali delček lepot naše domovine. A, 

ko smo prispeli v Maribor, smo si rekli, povsod je lepo, a najlepše je doma! 

Doma, v totem našem Mariboru. 
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