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Domoznanski mozaik – Na današnji dan 

ODPRTJE LESENEGA MOSTU V CERKLJAH OB KRKI 

8. oktobra 1922 je bil v Cerkljah ob Krki blagoslovljen in odprt leseni most. Zgradili so 

ga tesarski mojstri iz Ljubljane, ki so vanj vgradili več kot 220 kubičnih metrov 

hrastovega lesa in 18 ton železa.
  

V zapisih cerkljanskega kaplana Mateja Tomazina o dnevu odprtja mostu lahko 

preberemo, da je bila tistega dne gosta megla, a je slovesnost ob odprtju potekala 

nemoteno. S hiš so vihrale slovenske zastave, prav tako s cerkvenega stolpa. Dopoldne 

ob 11. uri je po maši potekal blagoslov mostu s kulturnim programom. Deklamacije in 

slavnostni govor so popestrili pevci (domači pevski zbor) in godba. Popoldne ob 14. uri 

je bila na mostu in na travniku poleg njega organizirana velika veselica z bogatim 

sporedom. Ves izkupiček je bil namenjen poplačilu dolgov, ki so nastali ob gradnji. 

Pred mostom je oba bregova povezoval brod. Kako velik pomen je imel most za 

prebivalstvo, kaže tudi dejstvo, da se je na njegovem odprtju zbralo preko 6.000 ljudi 

od blizu in daleč. 

Datum odprtja izvirnega mosta prek Krke je krajevna skupnost Cerklje ob Krki izbrala 

za svoj krajevni praznik. 

Prvo večjo obnovo mosta so izvedli okoli leta 1980. Takrat so uporabili enake materiale 

kot pri gradnji prvotnega lesenega mostu. Most je bil kasneje še večkrat obnovljen. 

Novozgrajeni most prek Krke, ki je nadomestil svojega stoletnega odsluženega 

predhodnika, je bil aprila 2021 predan namenu. Domačini so želeli zgraditi nov 

železnobetonski most, a so morali svoje želje prilagoditi in uskladiti z zahtevami Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine. Most je namreč zaščiten in predstavlja tehnično kulturno 

dediščino. Je en izmed tipskih lesenih mostov, ki so značilni za to območje. Hkrati je 

eden zadnjih večjih lesenih mostov, ki jih v naši državi še uporabljamo. Ostalo jih je 

vsega še dvanajst.  
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Gradnja mostu leta 1922. 

Fotografija je iz knjige Korenine cerkljanske fare, avtorja Davida Smukoviča. 

 

 

 

Članek, ki je izšel 1. oktobra 1922 v časopisu Slovenec, 

vabi na odprtje mostu čez Krko. 
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Razglednico mosta čez Krko, ki je izšla leta 1922,  

hranijo v Valvasorjevi knjižnici Krško.  

Najdemo jo lahko tudi med številnimi razglednicami v knjigi  

Brežice, stoletje na razglednicah, Polone Brenčič in Silva Mavsarja. 

 

 

Most čez Krko (med letoma 1928 in 1947). 

Fotografijo Vekoslava Kramariča hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. 
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Obnovljen most v Cerkljah ob Krki (2021). 

Vir: https://www.posavskiobzornik.si/novice/obnovljen-most-v-cerkljah-predcasno-koncan-in-danes-ze-sproscen-za-promet--

93127 
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