
 

 

 

 

 

 

Na vzhodu Slovenije, ob spodnjem toku reke Krke, je na ravnini Krškega polja in 

na gričih pod Gorjanci 17 vasi, ki sestavljajo KS Cerklje ob Krki. 

Cerklje ob Krki so središčni krajkrajevne skupnosti, vendar niso največja vas. 

Večje so Črešnjice in tudi sosednja Župeča vas je imela ob zadnjem popisu 

prebivalstva leta 2002 enega prebivalca več. Te tri vasi so precej večje od 

ostalih. Najmanjše vasi (Izvir, Vinji Vrh, Brvi), ki ležijo v gričevnatem svetu pod 

Gorjanci, imajo celo skupaj precej manj kot 100 prebivalcev. Ljudje so se 

odseljevali v preteklosti, odseljujejo se še danes in se bodo verjetno tudi v prihodnje. 

Cerklje ob Krki imajo najbolj ugodno prometno lego, saj skozi vas poteka 

medkrajevna cesta Brežice – Novo mesto. Na križišču v središču vasi lahko 

zavijemo na lokalno cesto proti jugu, po kateri se pripeljemo tudi v Gadovo peč, 

ali pa proti severu in po tej poti pridemo tudi do Krškega. 

Cerklje kažejo danes podobo urejene vasi, kar pa ni nič čudnega za kraj, ki je 

znan širše v Sloveniji in tudi po svetu. V preteklosti je veliko Slovencev ter tudi 

Srbov, Hrvatov, Makedoncev in drugih ljudi različnih narodnosti prihajalo in 

odhajalo zaradi vojašnice. V Cerkljah so potekali letalski mitingi, ki si jih je vedno 

ogledalo veliko ljudi. Največja prireditev je bila organizirana poleti leta 1996 – 

svetovno vojaško padalsko prvenstvo.  

Prebivalci Cerkelj in okoliških vasi hodijo v Cerklje v šolo, na pošto, v cerkev, 

trgovine … Stari del šolske zgradbe je star 100 let in s svojo urejenostjo in 

posebnim načinom gradnje pritegne poglede ljudi, ki potujejo skozi kraj. 

Popotniki se ustavljajo tudi v starem delu Cerkelj, kjer z zanimanjem opazujejo 

stare hiše, gasilsko-prosvetni dom in cerkev Sv. Marka. 
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Najpomembnejša naravna dediščina na ozemlju KS Cerklje ob Krki je reka Krka z 

vsemi svojimi posebnostmi in značilnostmi  (vijuge, otoki, terase, živalski in 

rastlinski svet). Poleti še privablja kopalce, čeprav jih je bilo v preteklosti, ko je 

bila reka bolj čista, še precej več. Ob reki se pogosto zadržujejo ribiči, po njej 

pa se številni ljudje z veseljem popeljejo v čolnih. Veliko spominov na preteklost 

hranijo leseni mostovi čez Krko. Na tem območju sta takšna mostova pri 

Cerkljah, ta je že dočakal starost 80 let, dve desetletji mlajši pa je most pri 

Borštu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


