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O CERKVAH  
VIDNE Z BLATNE BREZOVICE 
 
Ko zjutraj ali v poznem popoldnevu peljem na 
sprehod našega psa in ko dvo-kilogramsko 
zverino spustim s povodca, da se zapodi po 
okoliških travnikih in njivah, imam čas, da si 
na sprehodu od kozolcev do cerkve sv. Jakoba 
in nazaj od daleč ogledujem številne cerkve, ki 
krasijo barjanske osamelce in vzpetine na 
obrobju Barja.  
 
V pozni jeseni, ko krona dreves, ki obkroža 
barjanski osamelec Blatna Brezovica, odvrže 
listje, se prikaže še nekaj cerkev (skupaj je 
vseh, vključno s cerkvijo sv. Jakoba v Blatni 
Brezovici, tako kar sedemindvajset(!)), za 
katere pa je treba imeti tudi nekaj fantazije in 
sokolje oko, da jih skozi goste veje tudi 
opazimo.  
 

 
V dopoldanskem soncu se zasvetijo bele cerkve na severnem 
in zahodnem obrobju Barja, v popoldanskem pa cerkve na 
južnem obrobju, še posebej pa izstopata cerkvi sv. Marije na 
Žalostni gori in sv. Ana nad Podpečjo. 
 
Cerkve sem opisal v obratni smeri urinega kazalca, tu boste 
našli le nekaj začetnih opisov, obširneje pa si boste o njih 
prebrali v (nastajajočem) Vodniku po Vrhniki, Barju in okoliš-
kem hribovju (izide 2014). Vir opisov so znamenito delo Marja-
na Marolta Umetnostni spomeniki Slovenije – Dekanija Vrhnika 
(1929) in bogate informacije, ki se jih že dobi tudi na spletu. 

 
1. Cerkev sv. Miklavža na Kurenu, Stara Vrhnika 
 

Pri kozolcih na vrhu osamelca je prva cerkev levo od vasi 
cerkev  sv. Miklavža, poznogotska cerkev je zgrajena leta 1560 
na visoki planoti (525 m) sredi obzidja, nad katero se levo 
dviga Planina (733 m) z razglednim stolpom, desno pa Ulovka 
(801 m). Cerkev je dolga skoraj 20 metrov in široka 11 metrov 

 
cerkve sv. Ana, sv. Jožef, sv. Marija in sv. Jakob (od leve proti desni) 

cerkev sv. Miklavža na Kurenu 
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in pol, V pročelju je na sredi polkrožen portal, prirezan na ajdovo zrno, sicer je golo in sega z visokim trikotniškim vrhom do vrha strehe. 
Na desni steni ladje so ostanki srednjeveške freske sv. Krištofa in šilasto zaključeno okno.  
 
V notranjosti je ena ladja z ravnim lesenim stropom, razdeljenim na 96 kvadratov in 24 vzdolžnih polj, vsa pa so poslikana z različnimi 
živalskimi, rastlinskimi in geometričnimi motivi. Tudi stene ladje so prvotno poslikane, nato pobeljene in v novejšem času na nekaterih 
mestih na novo odkrita … 

 
2. Cerkev sv. Trojica na Trojici, Vrhnika 
 
Na višku protireformacije se pojavi potreba po gradnji novih 
romarskih cerkvah, ena od teh je tudi cerkev Sv. Trojice. Sodi 
med najpomembnejše vrhniške kulturne spomenike in 
slovenske sakralne arhitekture nasploh. Ob cerkvi sv. Jožefa v 
Preserju in cerkve v Novi Štifti pri Ribnici je to prvi sakralni 
objekt, zgrajen v poznorenesančnem–baročnem slogu, v sicer 
prevladujočem gotskem okolju na širšem vrhniškem območju. 
V XVII. stol. številni romarji ponesejo njeno slavo po celi 
Sloveniji, tako, da cerkev postane nekakšen arhitekturni, 
estetski in duhovni ideal in močno vpliva na gradnjo novih 
cerkva predvsem na Gorenjskem.  

 
Po načrtih neznanega potujočega italijanskega arhitekta 
lombardskega arhitekturnega sloga cerkev sv. Trojice zgradijo 
s prostovoljnimi prispevki faranov in donacijo grofa Egenberga 
okrog leta 1640, povod za gradnjo pa je čudež, ki ga na vrhu 
nekdanje Vijolne gore (350 m) doživi mlada pastirica. Cerkev 
ohranja svojo prvotno obliko, le streha zvonika, prvotno 
gotska, kar je razvidno tudi iz Valvasorjevega bakroreza 
Vrhnike iz leta 1689, je zamenjana s streho v baročnem slogu ... 

 
3. Cerkev spreobrnjenja sv. Pavla, Vrhnika 
 
Cerkev je zgrajena na zložnem pobočju hriba, ki omogoča 
najlažji prehod z barja na kraško planoto (v ozadju se lepo vidi 
ta naraven prehod), in stoji na mestu, kjer Rimljani v III. stol. 
postavijo utrdbo s peterostranim obzidjem. Prva cerkev, 
posvečena sv. Andreju je v listinah omenjena leta 1318 in 
pripada Šempetrski fari. Okrog male cerkve, v dolžino meri le 
29 čevljev (9,16 m), se sprva naselijo mali kmetje in kajžarji, 
šele s povečanjem prometa pa se začno razvijati tudi obrti. Hrib 
je, za razliko od Vasi in Bega, ki je v fevdu plemiških družin, v 
cerkveni pristojnosti. Vrhnika postane samostojna fara leta 
1408, ko naj bi zgradili novo in večjo cerkev, v dolžino naj bi 
merila 40 čevljev (12,64 m) in od nje ločenim zvonikom, 
dokončno pa je posvečena sv. Pavlu. Okoli cerkve je 
pokopališče s kostnico – cerkvico, v kateri je bil oltar sv. 
Mihaela. Cerkev podrejo leta 1627, leta 1628 jo škof Tomaž 
Hren blagoslovi gradnjo nove, posveti pa jo leta 1631 škof 
Rinaldo Scarlichi. Ker tudi tretja cerkev postaja premajhna, jo 
leta 1850 podrejo, po načrtih stavbnega adjunkta Josefa 
Schöbla pa novo cerkev v poldrugem letu zgradi stavbenik 
Matevž Medved. Knezoškof Anton Alojzij Wolf jo posveti 
oktobra 1851.  
 
Cerkev ima pravokotno ladjo – v dolžino meri 41,2, v širino pa 
17,5 metrov –, ki je s štirimi močnimi slopi razdeljena v tri 
enako visoke ladje, ožji prezbiterijem 7,85 x 9 m) in zvonik (⊳), 
od drugega zidca povišan zvonik stare cerkve (vrh križa je kar 
52 metrov nad tlemi), poleg glavnega oltarja pa so v notranjosti 
še štirje stranski. Prezbiterij s tremi freskami poslika Janez 
Wolf (1867), slike pa predstavljajo Stvarjenje sveta (na oboku), 
Pridiga pri Aeropagu in Slovo sv. Pavla od Efežanov. Glavni 
oltar je iz leta 1851 … 

 
4. Cerkev sv. Antona Puščavnika, Verd 
 
Za viaduktom primorske avtoceste se skriva cerkev sv. Antona 
v Verdu, zgrajena verjetno v XV. stol., če sodimo po delno 
ohranjenih freskah, ki prikazujejo sv. Krištofa, na levi strani 

cerkev sv. Trojice nad Vrhniko 

cerkev spreobrnjenja sv. Pavla, Vrhnika 

Cerkev sv. Antona Puščavnika, Verd 
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ladje in barokizirana na prelomu XVII. in XVIII. stol. Ob koncu XIX. stol. staro streho zvonika zamenjajo z novo v neogotskem stilu. Vhod 
v cerkev s pravokotno ladjo, triosminskim prezbiterijem in zakristijo je pod zvonikom. V notranjosti je bogata oprema iz XVIII. stol. 
Glavni oltar je redek primer popolnoma atektonskega oltarja iz srede XVIII. stol., je lesen in imitira marmor, ornamentalni deli pa so 
pozlačeni. Na menzi medaljon s sliko sv. Jožefa avtorice Henrike Langusa, nečakinje bolj znanega Langusa. Oltarna slika sv. Antona 
Puščavnika je delo J. Potočnika. Lesen desni oltar, posvečen sv. Uršuli, je postavljen leta 1711, prenovljen pa leta 1870 in 1908. Levi, 
posvečen sv. Luciji, je nekoliko mlajši (1736) in je narejen po vzoru desnega.  
 
Prižnica s kipi evangelistov in bogato ornamentirano streho je iz začetka XVIII. stol. Sliki sv. Anton na oblakih in sv. Lucija in Uršula na 
oblakih v banderi sta delo Simona Ogrina (1913). V zvoniku kip sv. Antona, postavljen istočasno z glavnim oltarjem… 

 
5. (Nekdanji) Kartuzijanski samostan 
Bistra ali Kartuzija Bistra 
 
Kartuzijo ustanovi leta 1255 koroški vojvoda Bernard 
Spanheimski, kot prva na Kranjskem in tretja kartzija 
na Slovenskem. Papež Aleksander IV. leta 1257 dodeli 
samostanu dva papeška privilegija, s katerima zagoto-
vi nemoteno delovanje samostana. Leta 1260 samos-
tan dobi ustanovno listino, ki jo izda Bernardov sin 
Ulrik III. Sprva se imenuje Vallis iocosa (Vesela 
dolina), po nemško tudi Freudental, nato po bližnji 
Borovnici (različna poimenovanja) Ime Bistra se 
pojavi, šele konec 15. stoletja 
.  
Poznejši papeži in posvetni vladarji samostanu 
potrjujejo stare pravice, jim dodeljujejo nove, dodelju-
jejo pa jim tudi nova posestva. Eno pomembnejših 
privilegijev je oprostitev plačila mitnine za življenjske 

potrebščine, tudi zaradi tega se Bistra širili in začne odkupovati tudi tuja posestva, med drugimi tudi od Žičke kartuzije. Prva polovica 
XIV. stol. predstavlja višek delovanja samostana. Uspeva tudi samostanska knjižnica, kjer ustvarjajo številne prepise in izvorna dela. V 
letih 1364 in 1382 sta samostan prizadela dva večja požara, s tem pa se začne počasno propadanje samostana. Leta 1670 zgradbo 
prizadene močan potres, leta 1773 pa še en požar, po vsaki katastrofi pa uspejo poslopje ponovno pozidati. Cesar Jožef II. izda 29. 
januarja 1782 odlok o razpustitvi samostanov, s tem dnem pa je konec tudi bistriške kartuzije. Redovniki prejmejo odpravnino in 
pokojnino, posestvo pa deloma zaplenijo, deloma pa prodajo ali predajo Cerkvi ... (več tudi na Wikipediji) 
 
6. Cerkev sv. Marjete, Borovnica 
 
Globoko v dolini med Menešijo in Krimskim hribovjem (pa tudi za borovniško 
osnovno šolo), le nekaj metrov nad Barjem (304 m) se sramežljivo skriva cerkev 
sv. Marjete. 
 
Kdaj je zgrajena prva cerkev ni znano, povezana pa naj bi bila z gradnjo 
samostana v Bistri – v bližini današnje cerkve naj bi kartuzijanski menihi imeli 
hišo s kapelo in od tu nadzorovali gradnjo v Bistri. Cerkev prvič omenja listina 
11. aprila 1351, kot podružnico cerkniške župnije (kot podložnica bistriškega 
samostana pripadala cerkniški fari in preserskemu vikariatu) jo navajajo tudi 
leta 1476, nato še v protokolu iz 1526. Leta 1758 postane vikariat, samostojna 
župnija pa 1862. 
 
Zaradi dotrajanosti stare cerkve zgradijo novo leta 1829,  do danes pa je cerkev 
večkrat obnavlana, leta 1935 pa pročelju dajo neoklasicističen videz. Zvonik 
ostaja baročen. Nad glavnim vhodom je plitek relijef sv. Marjete, ob straneh pa 
sta letnici prezidava cerkve (1829) in prenove portala (1903). Freske in slike v 
cerkvi so delo Štefana Šubica in Simona Ogrina. Prezbiterij je poslikan s petimi 
ovali, krasijo ga baročni okviri in štukaturna ornamentika ... (vir: Simona 
Stražišar). 

 
7. Cerkev sv. Miklavža, Pako 
 
oziroma cerkev sv. Nikolaja, stoji na majhni vzpetini (302 m) na robu barja in 
starega dela vasi Pako, v starih kartuzijanskih listinah omenjana že leta 1300 
kot »villa Pach«.  Ob cerkvi, prvič omenjena šele leta 1526, ko cesar po kranjskih cerkvah pobira dragotine za financiranje vojne proti 
Turkom (iz paške cerkve odnesejo kelih z bakrenim stojalom), v času bistriškega samostana poteka vzhodna meja ozemlja kartuzije.  
 
Če sodimo po letnici na portalu zakristije dobi cerkev svoj sedanji baročni izgled (podolgovata osmerokotna ladja in pravokotni 
prezbiterij z opremo) leta 1717, zvonik je dograjen, oziroma povišan starejši, nekaj kasneje. Z obrambnim zidom opasana cerkev stoji na 
strmem gričku pod vasjo, tik nad barjansko ravnico. Cerkev je dolga 17 in široka 10 metrov in je, obdana z obrambnim zidcem. 
 

 
Kartuzijanski samostan Bistra 

 
cerkev sv. Marjete, Borovnica 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kartuzijanski_samostan_Bistra
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V notranjosti je zanimiv marmornati glavni oltar, izdelan v 
neorenesančnem slogu po načrtih podobarja Andreja Rovška v 
kamnoseški delavnici Alojza Vodnika (v niši stoji kip sv. 
Nikolaja, zavetnika cerkve, levo od njega kip sv. Jožefa z 
detetom Jezusom v naročju, desno pa kip sv. Frančiška 
Asiškega). Stranska oltarja zvonaste oblike sta lesena in sta s 
konca XVIII. stol. V desnem oltarju stoji kip sv. Jerneja, v levem 
kip Marije Brezmadežne. Prižnica z baročnim kipom Mojzesa je 
bila izdelana okrog leta 1800... 

 
 
 
 

8. Cerkev sv. Jakoba, Blatna Brezovica 
 
Cerkev, posvečena svetemu Jakobu starejšemu, prvemu apostolu, ki je s krvjo 
potrdil vso resnico, kot nas poduči malo znana ljudska pesem, tradicionalni 
uvod v mašo na žegnanski dan, leži na južnem obrobju barjanskega osamelca in 
je obrnjena proti vzhodu. Stoji sredi pokopališča, obdanega z zidano ograjo (del 
je še ostanek taborskega obzidja. Prvič se jo omenja leta 1526, zgradili naj bi jo, 
kot prvo zgradbo na osamelcu, bistriški menihi. Ljudsko izročilo govori tudi o 
tem, da naj bi menihi želeli cerkev zgraditi na vrhu osamelca, a so kmetje ponoči 
vsakič gradbeni material za cerkev znosili nazaj na Barje, dokler se menihi ne 
odločijo cerkve zgraditi na sedanjem mestu. 
 
Sedanja cerkev je iz sredine XVIII. stol. – prepoznavna je višina prejšnje gotske 
ladje –, dolga je 20,95 in široka 7,16 metra, k vhodni steni ladje je prizidan 
zvonik, vhod v cerkev pa je skozi lopo zvonika. Zvonik je z dvema zidcema je 
razčlenjen v tri enake pasove, v njm pa odzvanjajo trije bronasti zvonovi, težki 
od 286 do 569 kg. (vir: A. Kolenc). 
 
V zvoniku (le kaj jim je tam tako všeč?) gnezdi že precej redka vrsta netopirjev – 
mali podkovnjak (Rhinlophus hipposideros), ki je sicer v Sloveniji najbolj 
razširjena vrsta iz rodu podkovnjakov, a kljub temu ogrožena. Naseljujejo se v 
jamah, v zbonikih in ostrešjih cerkev in hiš, v okolici Vrhnike pa jih najdemo še v 
jamah pri izviru Ljubljanice ter v zvonikih in cerkvenih podstrešjih v Zaplani, 
Verdu, in Sinji Gorici v Veliki in Mali Ligojni ter na Stari Vrhniki in Vrzdencu. Že večkat smo jih nšli tudi v naši kuhinji in spalnic in ko 
sem jih ujel, daem jih lahko spustil v naravo, moram reči, da imajo prav svilnat kožušček (ne vem kaj imahjo vsi toliko proti njim, aja 
Transilvanski vampirji (ja tam pa res prenašajo steklino) ...  

 
9. Cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni gori nad Preserjem 
 
Božjepotna cerkev Žalostne Matere božje, baročna vzdolžna stavba križnega tlorisa z zvonikom pred fasado in romarskimi arkadnimi 
lopami ob njej – cerkev je še danes priljubljen cilj romarjev in izletnikov –, stoji na 418 metrov visokem osamelcu Žalostna gora. Zgradijo 
jo leta 1727 (slabi letini, ki ji sledijo lakota in bolezni v začetku XVIII. stol. se ljudje zatekajo po tolažbo k Mariji in njej v čast sezidajo to 
cerkev), a ker gradnji kartuzijani iz bljižne kartuzije Bistra gradnji niso naklonjeni in odrečejo denarno pomoč, z denarjem izdatno 
pomaga ugleden zdravnik Franc Kovač–Faber, po rodu iz Preserja, ki je zdravil celo cesarja Karla VI. Cerkev obdaja pravokotno obzidje s 
kapelicami križevega pota. 
 
Notranjščino členijo pilastri in venčni zidec. Ladja, pokrita z banjastim obokom s sosvodnicami, se odpira v enako visoki plitvi bočni 
kapeli in kvadraten prezbiterij, obokan s križno kupolo. Oprema cerkve je v glavnem baročna, oltarje (glavnega in oba stranska) 
pripisujejo ljubljanskemu kiparju Mihaelo Löhru. V glavnem oltarju je kip Žalostne Marije, Jezusovo truplo, ki je običajno v njenem 
naročju, leži v niši pod oltarno mizo. Pod oltarjem leži v stekleni krsti mumificirano truplo mučenca sv. Jukunda, ki ga prnesejo v cerkev 

Češčen učenec Jezusov teb' hvala gre velika. 
V število zbran apostolov za vero učenika 

od ribištva si poklican bil, da bi neutrudoma lovil 
v sladke vezi resnice razbegane ovčice. 
Apostol prvi si s krvjo potrdil vso resnico. 

Pil kel'h trpljenja, dal glavo za vero in pravico. 
V kraljestvu božjem zdaj živiš, se krone večne veseliš. 

Tam z Jezusom kraljuješ, čast njega povišuješ. 
Kdor hoče z Jezusom v Svet raj v večno veselje priti, 
pripravljen mora biti zdaj ta kel'h trpljenja piti. 

O sveti Jakob sprosi nam v dolini solz popotnikom, 
čast njega povišvati, trpljenja nič se bati. 

 
(Besedilo ljudske pesmi, ki jo vaške ženske 

tradicionalno odpojejo za uvod v žegnansko sveto mašo) 

 

 
Cerkev sv. Miklavža, Pako (Borovnica.EU) 

 
cerkev sv. Jakoba, Blatna Brezovica 

 
Cerkev sv. Miklavža, Pako (Borovnica.EU) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mali_podkovnjak
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leta 1740 z namenom, da še bolj pripomore k slovesu te božje poti. 
Sliki sv. Janeza Nepomuka z angelom varuhom ter sv. Bruna in 
Frančiška Ksaverja v stranskih oltarjih sta delo baročnega slikarja 
Valentina Metzingerja... 
 
Žalostna gora zakriva dve zanimivi cerkvi – sv. Vida (prvič 
omenjena 1321) s poslikavami Štefana in Janeza Šubica v Preserju 
in sv. Florjana (prvič omenjena leta 1526) z glavnim oltarjem, 
izdelanim v rokokojskem stilu, v Kamniku pod Krimom 

 
10. Cerkev sv. Jožefa, Preserje 
 
Cerkev toji na vrhu 425 metrov visokega Mlečnika. Graditi jo začno 
leta 1658 na pobudo bistriškega priorja Ludovika Ciprijana ter s 
privolitvijo oglejskega patriarha Janeza. Cerkev sestavljajo visoka 
ladja na tlorisu razpotegnjenega oktogona (prvič v slovenski 
cerkveni aritekturi), pravokoten prezbiterij ter desno od njega 
zakristija in levo zvonik. V fasadni steni je velik in polkrožno 
zaključen portal, nad katerim so tri prazne niše, v katerih so nekoč 
stali kipi. Gre za pomembno arhitekturo, dognane v lombardskem 

okolju, ki XVII. in XVIII. stol. močno vpliva na gradnjo novih cerkva 
v širši okolici.  
 
Ladja je banjasto obokana, izpod beleža pa prihajajo na dan sledi 
baročne poslikave. V notranjščini so trije oltarji, posebno lep je 
visok glavni oltar, odlično delo iz lesa in črnega marmorja (1686). 
V vrhu oltarja je dvoglavi orel s črko »F« na prsih in se nanaša na 
bližnji kartuzijanski samostan Bistra, v nemškem jeziku imenovan 
Freudental. Stranska oltarja sta iz leta 1831, posvečena sv. Urhu in 
sv. Antonu Padovanskemu. Lesena prižnica je kakovosten rezbar-
ski izdelek iz XVII. stol. 
 
Cerkev je povezana tudi z raznimi legendami... 

 
11. Cerkev sv. Tomaža na Planinci 
 
Na manjši planoti Planinca pod Krimom stoji mala romanska 
cerkev sv. Tomaža na Planinci (567 m), ki se prvič, kot lovska 
kapela, omenja že leta 1332, kar pomeni, da je cerkev s 
pravokotno ladjo in polkrožno apsido še starejša. Ko leta 1942 
Italijani požgejo vas, zgori tudi cerkev, uničene pa so tudi freske s 
podobami apostolov v apsidi.  Zidovje brez strehe začne razpadati, naporušena ostane le apsida, ko se leta 1987 domačini odločio 
obnoviti. začeli odstranjevati ruševine in obnavljati zidove. V obnovljeni oltar vzidajo škatlico z relikvijami, zapečatena s pečatom prvega 
ljubljanskega škofa Žiga Lamberga (1463–1488). V cerkvi sta dve znamenitosti, kip sv. Tomaža kiparja Draga Koširja (1921–2010) iz 
Sodražice in (žal počen) zvon, ulit leta 1695 v Udinah. Škof Kvas blagoslovi obnovljeno cerkev leta 1989. 

 
12. Cerkev sv. Ane pri Podpeči 
 
Na hribu Šentan (474 m) nad Podpečjo stoji cerkv sv. Ane, 
zaradi lepega razgleda po Ljubljanskem barju, priljubljen cilj 
romarjev in turistov.. Današnja cerkev je s preloma XVI. na 
XVII. stol., pozidana pa je na starejši gotski cerkvi – na podlagi 
sloga nekaterih odkritih poslikav se domneva, da je cerkev na 
tem mestu stala že v XV. stol. Cerkev prvič omeni ljubljanski 
knezoškof Rinaldo Scarlichi v vizitacijskem zapisniku leta 
1631.  
  
Cerkev ima pravokotno ladjo z na zahodu vgrajenim zvonikom, 
kratek prezbiterij s triosminskim zaključkom ter zakristijo in 
lopo, ki sta prizidani na južni strani. Stavba je pravilno 
orientirana, kar pomeni, da je prezbiterij z oltarjem na vzhodni 
strani. Včasih sta v cerkev vodila dva vhoda, od katerih je 
portal v severni steni danes zazidan, vendar z zunanje strani še 
lepo viden. Južni portal ima pravokoten vhod in je kamnit. V 
niši nad portalom je nekdaj satl gotski kip zavetnice cerkve sv. 

Ane Samotretje (upodobitev sv. Ane, ki drži svojo hčer Marijo in Jezuščka), delo Ljubljanske kiparske delavnice, leta 1936 prodan 
Narodni galeriji v Ljubljani, kjer je hranjen še danes ... 

(V DOPOLNJEVANJU – počasi, počasi pa pridejo na vrsto vse cerkve!) 

 
Cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni gori 

cerkev sv. Jožefa, Preserje (nani/slovenia.foto-narava.com) 

 
cerkev sv. Ane pri Podpeči (Yerpo/sl.wikipedia.org) 


