7. Župlnova hiša
8. Trg sv. Urha, kulturni dom,
ljudska noša, kapelica sv. Urha in vaški vrt
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Župlnova hiša
Zidana, podkletena hiša z letnico 1887 se ponaša z lepo
izrezljanimi vhodnimi vrati.
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9. Cerkev sv. Urha,
župnišče in pokopališče
10. Vodno korito – pater
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Cerkev sv. Urha, župnišče in pokopališče
Neoromanska cerkev sv. Urha je bila zgrajena leta 1849.
Nasproti ji stoji župnišče. Za cerkvijo je pokopališče z
grobno kapelo družine Lazarini, grobom učitelja Martina
Kreka in spomenikom padlim v prvi svetovni vojni.
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11. Kalvarija
12. Grad Smlednik, Stari grad
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Kalvarija
Kalvarijo sestavlja štirinajst baročno rokokojskih kapelic
in trije križi na vrhu.

12

Sprehod po
Smledniku in Valburgi

Trg sv. Urha, kulturni dom, ljudska noša,
kapelica sv. Urha in vaški vrt
Trg je duhovno in kulturno središče vasi, s kulturnim
domom z naslikano smleško nošo, in kapelico sv. Urha.
V spomin na skupne vrtove – flančnike je urejen vaški vrt.
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Vodno korito – pater
Pater je ostanek starega vaškega vodovoda.

Grad Smlednik, Stari grad
Prvotni grad je bil obrambni stolp z obrambnim jarkom.
Predstavlja najčistejšo obliko zasnove in razvoja
srednjeveškega gradu v osrednji Sloveniji.
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5. Dvorec Lazarini
in cerkev sv. Valburge
6. Krvavo znamenje

3. Blejčkova kapelica
4. Mežnarjeva hiša in spomenik NOB
1. Osnovna šola Simona Jenka
2. Spomenik kmečkim uporom

Sprehod po Smledniku in Valburgi
Kaj je značilno za Smlednik? Da ima vsaka hiša svoj hrib in
graben, vas pa toliko križišč kot velemesto London.
Ali poznaš Šentomprgo? Sprehodi se po njej,
pomagaj si z zgibanko in zemljevidom.
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Osnovna šola Simona Jenka
Šola nosi ime po pesniku Simonu Jenku, ki je bil njen
učenec v letih 1842 – 1844. Njen učenec je bil tudi
Jakob Aljaž 1853 – 1855.
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2
Sprehod po Smledniku in Valburgi
Pripravili: člani študijskega krožka Spoznajmo dediščino Smlednika, uredila Marija Pipan
Jezikovni pregled: Tatjana Eržen
Fotografije: Arhiv KS Smlednik, arhiv TD Smlednik in Marija Pipan
Oblikovanje: Aleš Galičič
Tisk: Peter Fabjančič
Založila: Gorenjski muzej in KS Smlednik
Zanju: Mag. Marjana Žibert in Nežka Bogataj
Smlednik, 2018

Krajevna skupnost
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Blejčkova kapelica
Poznobaročna zidana kapelica, v kateri je kip
sv. Jožefa z lilijo v roki.

Spomenik kmečkim uporom
Avtorji skulptur, ki so bile postavljene 2015 v spomin
na puntarsko preteklost, so domačini Helena in
Miro Rismondo, Bogdan Jerič in Bojan Kranjc.
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Mežnarjeva hiša in spomenik NOB
Mežnarjeva hiša je zaradi ohranjene izvirne arhitekturne
oblike spomenik nepremične kulturne dediščine. Nasproti
hiše je spomenik NOB. Na njem so napisana imena padlih
borcev v letih 1941–1945.

Dvorec Lazarini in cerkev sv. Valburge
V baročnem dvorcu so kapela, poslikana svečana dvorana
in nizi prostorov s freskami. Cerkev sv. Valburge v
Valburgi, narečno Šentomprgi, je baročna cerkev,
z bogato izrezljano prižnico.
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Krvavo znamenje
Poznobaročna kapelica je postavljena na mestu
nekdanjega deželnoknežjega morišča.
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