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POVZETEK 

 

Sakralna arhitektura 20. stoletja je doživela velike arhitekturne 

spremembe. Po Drugem vatikanskem koncilu so v liturgičen prostor 

vstopile moderne umetniške prakse, ki pa so se do neke mere podredile 

prostoru, naročniku in uporabniku. Arhitekt in umetnik sta v skupnem delu 

vsak na svoj način ohranjala svojo izraznost in le-to prilagodila specifični 

namembnosti. Arhitektura je postajala vedno bolj minimalistična, kar je 

dovoljevala uporaba novih materialov, umetniški okras pa se je povezal z 

arhitekturo in tako skupaj tvorita »celostno umetnino«. 

V diplomskem delu na primeru idrijske župnijske cerkve sv. Jožefa delavca 

in sv. Barbare  predstavljam delo arhitekta Antona Bitenca in slikarja 

Staneta Kregarja, njuno povezovanje in ustvarjanje arhitekturne celote. 

Centralno usmerjena arhitektura Bitenca, se s svojo zunanjostjo dodobra 

povezuje z ostalimi objekti, ki so zasnovani v njeni bližini, Kregar pa  jo 

presvetli z vitraji, ki so eden poglavitnih medijev njegovega sakralnega 

umetniškega udejstvovanja. Tudi ves ostali umetniški okras je delo 

umetnika Staneta Kregarja, ki se v svojem izrazu  pri upodabljanju oseb 

opira na bizantinske in romanske slogovne značilnosti oziroma se vrača v 

barvni realizem, ki mu najbolj dovoljuje ostati zvest svojemu načinu 

ustvarjanja. 

Župnijska cerkev je bila posvečena 1. maja 1969. Tako je mesto Idrija 

dobilo dovolj velik cerkveni prostor, saj je bila prejšnja župnijska cerkev 

podrta med bombnim napadom na mesto leta 1945. Mnogo cerkvenih 

objektov v samem mestu nakazuje na močno krščansko prisotnost, saj so 

rudarji v želji na varno vrnitev iz rovov molili k različnim svetnikom. Prav 

tako pa so ti skozi mnogo let bili edini stik z umetnostjo, ki so ga imeli 

takratni prebivalci. 

Ključne besede: Sakralna arhitektura, Drugi vatikanski koncil, arhitekt 

Anton Bitenc, slikar Stane Kregar, vitraj 

 



ABSTRACT 

 

Sacred architecture of the 20th century has undergone great architectural 

changes. After the Second Vatican Council modern art forms entered the 

liturgical space, though to a certain extent adapted to accommodate the 

place, client, and the user. The architect and the artist both in their own 

way kept their expressiveness and adapted it to the specific purpose. 

Architecture was becoming more and more minimalistic, which was made 

possible by the use of new materials, and the artistic decor was 

intertwined with architecture, thus forming a comprehensive artwork. 

This dissertation studying the Idrija parish church of Sv. Jožef Delavec and 

Sveta Barbara (St Joseph the Worker and St. Barbara) presents the work 

of architect Anton Bitenc and painter Stane Kregar, their cooperation and 

creation of an architectural whole. With its exterior the centrally-oriented 

architecture of Bitenc fits in well with other objects designed in its vicinity, 

while Kregar illuminates it with his stained glass, which is one of the 

primary media for his sacred art involvement. The rest of the art decor is 

also the work of Stane Kregar, who, in his manner of portraying people 

leans on Byzantine and Roman stylistic characteristics or returns back to 

the colour realism which allows him most to stay loyal to his art form. 

The parish church was consecrated 1st May 1969. With it the town of Idrija 

got a church large enough, after the previous parish church was destroyed 

during a bomb raid of the town in 1945. The large number of sacred 

objects in the town shows a strong Christian presence. The miners, in the 

desire for safe return from the mine shafts prayed to different saints. Also, 

these objects have, for many years, been the only contact of the 

townspeople with art. 

 

Key words: sacred architecture, Second Vatican Council, architect Anton 

Bitenc, painter Stane Kregar, stained glass 
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1 UVOD 

 

Župnijska cerkev sv. Jožefa delavca in sv. Barbare predstavlja primer 

sodobnega pristopa v reševanju sakralne arhitekture. Kaže se kot poskus 

obravnave sakralne stavbe kot celostne umetnine, ki sta jo zasnovala 

arhitekt Anton Bitenc in umetnik Stane Kregar. Delovala sta na mnogih 

projektih po vsej Sloveniji in kvalitetno združila v celotno arhitekturo, 

slikarstvo, kiparstvo in grafiko. 

V diplomskem delu bom v skladu z umetnostnozgodovinsko recepcijo 

umestila cerkev v prostor in čas, saj je o njej do sedaj bilo bore malo 

raziskanega. Predstavila bom njene ključne oblikovne in pomenske 

značilnosti, pri čemer bom pozornost  posvetila problemom združevanja 

različnih stilov, ostalin prejšnje, starejše cerkve in problemu sinteze z 

novim. 

Predstavila bom skupno delo arhitekta Antona Bitenca in slikarja Staneta 

Kregarja na primeru idrijske župnijske cerkve. Njuno delo je večkrat 

prezrto oz. pozabljeno v senci učiteljev. Z uresničitvijo sodobnega 

sakralnega objekta sta umetnika presegla mejo konvencionalnosti in v 

danem uveljavila svojsko, sodobno varianto oblikovanja svetišča v sakralni 

umetnosti. 

Namen mojega diplomskega dela je problemska obravnava ključnih 

oblikovnih in pomenskih označevalcev sakralne arhitekture ter poskus 

interpretacije prvin vrednotenja le-te kot celostne umetnine. Na hipotetični 

ravni osmišlja primer sodobnega prijema v sakralni arhitekturi, hkrati pa 

potrjuje  pomembnost povezovanja med različnimi umetniškimi praksami, 

med slikarstvom modernega umetnika, kakršen je bil Stane Kregar in 

funkcionalno arhitekturno projekcijo Antona Bitenca.



2 

 

2 IDRIJA 

 

 

2.1 ZGODOVINA IDRIJE 
 

Po svoji legi je Idrija potisnjena med strmo in členovito razgibano hribovje 

predalpskega sveta, ki ga loči od Krasa reka Idrijca.1 Ozemlje, na katerem 

leži, je geološko izredno pisano.2 Prav to kaže, da so tu v teku zemeljske 

zgodovine delovale močne gorotvorne sile.3 V tako razpokanem in 

premetanem ozemlju rudišča pogosto nastajajo, saj imajo rudne raztopine  

iz globin lažjo pot proti površju zemeljske skorje, kjer se ohladijo in pustijo 

rudo v zdrobljenih kameninah. Na tak način je nastala tudi idrijska 

živosrebrna ruda, ki je skoraj petsto let dajala trdo prisluženi kruh idrijskim 

knapom.4 

Idrija je rasla kot mesto vzporedno z razvojem rudnika.5 Vsi zgodovinarji, 

ki so kdaj pisali o idrijskem rudniku, se strinjajo v toliko, da je bil rudnik 

odkrit proti koncu 15. stoletja.6 Za odkritje živega srebra naj bi bil zaslužen 

neki škafar. Čez noč je le-ta dal namočiti škaf, vanj pa se mu je natekla 

tedaj neznana tekočina. Skupaj s suho robo jo je odnesel v Škofjo Loko 

pokazat zlatarju. Izročilo pravi, da je škafar po poti srečal vojaka Kacijana 

Anderle, ki mu je svojo skrivnost zaupal.7 Le-ta je kaj kmalu našel ljudi, ki 

so mu dali za kopanje potrebna sredstva.8 Po dosedanjih sledovih vodi 

začetek rudarjenja v leto 1493, in sicer na mesto, kjer stoji danes Cerkev 

sv. Trojice.9 

                                                             

1
 Filipič, 1979, str. 8. 

2
 Prav tam, str. 8. 

3
 Prav tam, str. 8. 

4
 Nižje pogovorno, rudar: knapi so se spustili v jamo. (http://bos.zrc- 

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=knap&hs=1. Pridobljeno dne, 

15.3.2015.); Filipič 1979, str. 8. 
5
 Prav tam, str. 11. 

6
 Arko 1931, str. 1. 

7
 Prav tam, str. 2. 

8
 Filipič 1979, str. 26. 

9
 Prav tam, str. 26. 
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Slika 1: Center mesta Idrija 

 

Idrijski rudnik ima svoje številne naprave raztresene po vsem mestu.10 To 

je tudi dokaz, da se je razvoj mesta moral vselej prilagajati razvoju 

rudnika.11 Predvsem staro mestno jedro z zgradbami priča o rudarski 

preteklosti. Nad mestom se dviga grad Gewerkenegg. Zgrajen je bil med 

leti 1522–33. Že od začetka je bil glavno rudniško upravno poslopje s 

sodiščem, pisarnami in skladišči ter stanovanji upravnega osebja.12 

Nedaleč stran od njega je realka. Z njo je Idrija dobila prvo slovensko 

srednjo šolo.13 V samem centru mesta je Mestna hiša. Ob njej je bivša 

gostilna »Črni orel«. Spredaj se nahaja na novo urejeni mestni park, 

včasih pa je na tem prostoru stala cerkev sv. Barbare. Po nekaj stopnicah 

se spustimo do tako imenovanega Magazina. Tega so leta 1764 v 

baročnih oblikah zgradili s prehodno vežo in dvema ambicioznima 

portaloma.14 V tem magazinu so hranili živila, s katerimi so izplačevali 

rudarje.15 Poleg njega stoji gledališče, ki je bilo zgrajeno leta 1773 in je 

posredovalo rudarjem sicer preproste baročne oblike arhitektonskega 

                                                             

10
 Prav tam, str. 33. 

11
 Prav tam, str. 33. 

12
 Prav tam, str. 12. 

13
 Prav tam, str. 19. 

14
 Prav tam, str. 44. 

15
 Prav tam, str. 44. 
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členjenja, je pa skupaj z Magazinom tvorilo že tržno oblikovan zunanji 

prostor.16 Nedaleč stran je vhod v  Antonijev rov. Ta najstarejši del rudnika 

je danes urejen in odprt za obiskovalce. V njem so prestavljeni postopki, 

metode, naprave in stroji, ki so jih potrebovali rudarji za odkop rude. 

 

Ne gre prezreti še ostalih objektov, ki pa so locirani nekoliko izven 

mestnega centra, vendar so zelo pomembni za njegov razvoj. Za 

zagotavljanje nemotenega delovanja rudnika je bilo potrebno iz jame 

črpati vodo.17 Zadnja med črpalnimi napravami, ki so delovale na vodni 

pogon, je tako imenovana kamšt18. Ker pa je rudnik za svoje delovanje 

potreboval veliko lesa, so pri spravilu le-tega uporabili vodo. Tako so na 

raznih vodotokih zgradili klavže19. Za lovljenje lesa so bile na Idrijci 

postavljene grablje, vendar te niso več ohranjene. 

 

 

2.2 CERKVENA ZGODOVINA 

 

Ko so pričeli kopati živo srebro, je maloštevilnim rudarjem hodil ob 

nedeljah in praznikih maševat kaplan iz Spodnje Idrije.20 Prva listina, ki 

omenja cerkev sv. Trojice, je bila napisana 22. avgusta 1500. V njej vikar 

oglejskega patriarha Grimanija dovoljuje maševanje na premičnem oltarju. 

Lesena cerkev je bila postavljena v čast sv. Duhu, Materi božji in sv. 

Boštjanu21 (kasneje preimenovana v cerkev sv. Trojice). Bili so takrat v 

verskem oziru slabi časi. Širila se je luteranska vera, ki je poganjala 

                                                             

16
 Prav tam, str. 44. 

17
 Leskovec 2013, str. 11. 

18
 Postavljena je bila leta 1790, obratovala pa je vse do leta 1948. njeno ohranjeno    

leseno pogonsko vodno kolo s premerom 13,6 m slovi kot največje tovrstno ohranjeno 
kolo v Evropi. (Leskovec 2013, str. 11). 
19

 Monumentalne zidane vodne pregrade, zgrajene na vodotokih Idrijce, Belce Zali in 
Ovčjaku. Služile so za plavljenje lesa za idrijski rudnik. Sezidane so bile med leti 1770 in 
1813. (Leskovec 2013, str. 12). 
20

 Arko 1931, str. 142. 
21

 Medvešček 1989, str. 41. 
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korenine tudi v Idriji. Idrijsko prebivalstvo ji je bilo vdano, kajti tu je bilo 

mnogo nemških naseljencev, ki so novo vero prinesli iz domovine in se je 

krčevito držali.22 Iz poznejših listin vemo le, da so v cerkvi luterani 

opravljali obrede celih 40 let.23 Do začetka 17. stoletja je imela stavba 

zidan gotski prezbiterij, leseno ladjo ter raven in poslikan strop. Mojster 

Anton Knez je leta 1629 izdelal poznogotski, rebrasto in mrežasto obokan 

prezbiterij z rozetnimi sklepniki in šilasto oblikovanimi okni s kamnitim 

krogovičjem. Baročno ladjo so leta 1668 opremili s stranskima »zlatima« 

oltarjema, za glavni oltar pa je leta 1703 slikar Carl Reslfeld izdelal veliko 

podobo (olje – platno) Sveta Trojica krona Marijo.24 

Ker se je število rudarjev in s tem prebivalcev v mestu povečevalo, se je 

začelo tudi zanimanje za postavitev večje cerkve. 10. oktobra 1622 je škof 

Tomaž Hren blagoslovil temeljni kamen za novo cerkev, Cerkev sv. 

Barbare.25 Da so se Idrijčani lotili zidave, so rudarji za cerkev prispevali 

desetino plače. Njeno gradnjo je zavrla tridesetletna vojna, tako da je bila 

dozidana šele leta 1695,26 zvonik pa leta 1740.27  

 

Na hribu nad naseljem je najprej stalo znamenje, nato lesena Kapelica sv. 

Antona Padovanskega, ki je bil rudarski zavetnik zoper nezgode. Nekako v 

začetku osemdesetih let 17. stoletja so na mestu kapelice sezidali cerkev 

temu zavetniku in jo tudi opremili. Najbolj se je kulturno obzorje rudarjev in 

njihovih družin razširilo s cerkveno umetnostjo.28 Leta 1719 je bila 

postavljena Kapelica sv. Križa, ki je bila leta 1782 že podrta in zamenjana 

                                                             

22
 Arko 1931, str. 142-143. 

23
 Medvešček 1989, str. 41. 

24 http://www.dedi.si/dediscina/471-cerkev-sv-trojice-v-idriji, pridobljeno dne, 20.5.2015. 
25

 Filipič 1979, str. 52. 
26

 Prav tam, str. 41. 
27

 Prav tam, str. 62. 
28

 Prav tam, str. 39. 
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z novo Cerkvijo sv. Križa. Leta 1766 so pri Sv. Antonu zgradili Kalvarijo, 

leta 1794 pa preuredili Kapelico sv. Janeza29. 

 

 

Slika 2: Cerkev sv. Antona Padovanskega in Kalvarija 

 

Za oblikovanje duhovnega horizonta rudarjev pa je bila posebnega 

pomena podzemna rudniška kapela30, kjer so rudarji molili pred delom.31 

Nove nabožne stavbe so ponujale očem bogat, največ baročno oblikovan 

inventar in prostor.32 Razen nekaj znamenj v Idriji in njeni okolici ter nekaj 

                                                             

29
 Kapela, posvečena sv. Janezu Nepomuku, se nahaja ob potoku Nikovi pod gradom. 

Postavljena  je v spomin na veliko poplavo, ki se je zgodila v mestu leta 1525, kot 

posledica plazu, do katerega je prišlo zaradi močnega potresa leta 1511. Kapelica je 

današnjo podobo s kvadratnim tlorisom in majhnim stolpičem dobila v času baroka. 

(http://idrija.weebly.com/sakralne-zgradbe.html, pridobljeno dne, 13.4.2015). 

30
 Kapelo so zgradili v 18. stoletju ob koncu vstopnega rova. Iz kapele so se po stopnicah 

- Attemsovem vpadniku spustili v globlje dele jame, kjer so rudarji preživeli večino 

svojega življenja. V kapeli sta kipa obeh zavetnikov, sv. Ahacija in sv. Barbare, 

priprošnjika idrijskih rudarjev. Sv. Barbara je zavetnica rudarjev  in vseh poklicev, ki jim 

grozi nenadna smrt. Na dan sv. Ahaca je bila leta 1508 odkrita bogata živosrebrova ruda. 

V zahvalo so idrijski rudarji za svojega patrona izbrali prav sv. Ahaca. 

(http://www.antonijevrov.si/index.php/sl/ali-ste-vedeli/podzemna-kapela-sv-trojice; 

pridobljeno dne, 13.4.2015 ). 
31

 Filipič 1979, str. 41. 
32

 Prav tam, str. 41. 
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cerkvenih predelav na področju cerkvene arhitekture v 19. stoletju ni bilo. 

Obnavljalo in dopolnjevalo se je cerkveno opremo. V Cerkvi sv. Barbare 

so v sredini 19. stoletja kupili več novih bander za procesije in nov križev 

pot; cerkvena notranjščina je bila poslikana šele leta 1904. V Cerkvi sv. 

Križa so dali leta 1846 naslikati glavni oltar na zid, leta 1861 pa so DOBILI 

nov oltar. V Cerkvi sv. Antona so leta 1837 preuredili glavni in stranska 

oltarja. Pri teh spremembah pa je likovna kvaliteta padla, izdelovalci so bili 

vse manj spretni podobarji.33  

 

Ker je bilo pokopališče pri sv. Križu premajhno, so leta 1940 uredili novo 

na obrobju mesta. Sredi pokopališča so po ne preveč srečnem 

italijanskem načrtu sezidali Cerkev žalostne Matere božje.34 Načrte za 

pokopališče in za cerkev je izdelal ing. Dalla Valle Corrado. V svoji 

predstavitvi načrta arhitekt pravi, da je hotel dati tej cerkvi preprostost in 

resnost romanskih cerkva.35  

 

Med vojno poškodovano Cerkev sv. Barbare so podrli, imenitna Kalvarija 

je ostala brez opreme, varuh cerkvenih umetnin pa je komaj še rešil 

zadnjih 6 slik v Cerkvi sv. Antona36, ki jih nepridipravi še niso uničili. Na 

mestu sv. Križa so leta 1969 zgradili novo župnijsko Cerkev sv. Jožefa 

delavca in sv. Barbare.37 

 

 

 
 

 

                                                             

33
 Prav tam, str. 47. 

34
 Prav tam, str. 70. 

35
 Medvešček 1989, str. 42. 

36
 Te so shranjene danes v župnišču. 

37
 Filipič 1979, str. 55. 
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3 BIOGRAFSKI PREGLED 

 

3.1 ARHITEKT ANTON BITENC 

 

 

Slika 3: Portret arhitekta Antona Bitenca 

  

Rojen je bil 6. 1. 1920 v Šentvidu nad Ljubljano, kjer je obiskoval klasično 

gimnazijo in jo končal z maturo leta 1939. Istega leta se je vpisal na 

ljubljansko Tehniko, v Plečnikovo šolo.38 Oblikovanje njegove arhitekturne 

osebnosti je odločilno vezano na njegovega dolgoletnega mentorja,39 kajti 

še kot študenta ga je prof. Plečnik zaposlil v letih 1942–45 kot 

honorarnega asistenta, kasneje v letu 1945 pa kot rednega asistenta na 

oddelku za arhitekturo FAGG, kjer je ostal tudi po njegovi smrti do leta 

1961.40 Diplomiral je leta 1947 z načrtom za spomenik NOB na Grmadi41 

in se tudi kasneje usmeril v oblikovanje spominskih obeležij padlim 

partizanom in žrtvam okupatorjevega nasilja.42 Oblikoval je čiste 

spomenike, po vsebini pa polne čustev in trpljenja žrtev.43 Tudi to delo je 

                                                             

38
 Krečič 1978, str. 8. 

39
 Ocvirk 1977, str. 3. 

40
 Prav tam, str. 3. 

41
 Krečič 1978, str. 8. 

42
 Ocvirk 1977, str. 3. 

43
 Prav tam, str. 3. 
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prevzel po svojem učitelju, saj je tudi Plečnik izdelal kar nekaj spomenikov, 

posvečenih narodnoosvobodilnemu boju.44 

 

Bil je eden redkih njegovih učencev, ki se je uspel navkljub močnemu 

vplivu mentorja kasneje otresti epigonstva in ustvariti svoj lasten 

arhitekturni izraz.45 Vse, kar je naredil, je naredil jasno, preprosto in 

racionalno, vendar polno čustev in lirike, kar nas spominja na slovensko 

ljudsko arhitekturo, ki mu je bila v mogočen vzor popolnosti.46 Dobro je 

poznal klasično umetnost in njena načela, vsa poznejša stilna obdobja, 

predvsem pa zakonitosti in oblike domačega stavbarstva.47 Za svoje 

dosežke na področju arhitekturnega oblikovanja je v letu 1966 dobil 

nagrado Prešernovega sklada in bil prvi dobitnik Plečnikove nagrade, ki jo  

je dobil za obnovo Blejskega otoka48 leta 1972.49 

 

Njegov zelo pomemben delež je sanacija in preureditev naših cerkva, še 

posebej v obdobju po Drugem vatikanskem koncilu, ko so cerkveni 

prostori dobivali nove oltarje. S svojim velikim znanjem, občutkom za 

ohranjanje zgodovinsko pogojenega prostora in predvsem veliko oblikovno 

kreativnostjo je ustvarjal nove prostore z občutkom ohranjenega starega 

ambienta. Njegov opus novo oblikovanih oltarjev, se kot barvna okna 

slikarja Kregarja, ki mu je utrl pot v prezbiterij naših gotskih cerkva, lahko 

uvršča v sam vrh evropskega oblikovanja na omenjenem področju. Ob 

oblikovanju njegovih novih sakralnih objektov, se zdi, poleg z izrednim 

smislom za prostor oblikovana oprema in dekoracija, posebna kvaliteta 

povezovanja objekta z okoljem. Značilnost njegovega arhitekturnega 

oblikovanja je poudarjanje nekonvencionalno sestavljene strešne ploskve, 

                                                             

44
 Bernik, 2004, str. 106. 

45
 Ocvirk 1977, str. 3. 

46
 Prav tam, str. 3. 

47
 Uranker 1991, str. 104. 

48
 Ocvirk 1977, str. 3. 

49
 Krečič 1978, str. 8. 
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kar zrašča objekt z okoljem in pokrajino. K zraščenosti z okoljem posebej 

prispeva tudi izbor naravnih materialov, ki jih ob uporabi betonskih 

konstrukcij uporablja na stavbah. Tako se cerkev, ki jo je ob obnovi 

požganih partizanskih Dražgoš, postavil na robu vasi, le s težavo loči od 

arhitekture kozolcev, hlevov in hiš.50 

 

Kot dediščina sodelovanja s prof. Plečnikom je vsekakor tudi po opusu 

njegovo delo neizmerno na področju sakralne umetnosti.51 Vsaj sedem 

večjih cerkvenih objektov je potrebno omeniti v Bitenčevemu opusu. 

Cerkev v Dražgošah, 1963; v Poljanah nad Škofjo Loko, 1966; Cerkev sv. 

Neže pri Tržiču, 1967; cerkev in župnišče v Idriji, 1969; cerkev v Kosezah 

pri Ljubljani; cerkev na Kokrci, 1976 in Cerkev sv. Primoža v Podjuni na 

Koroškem, 1977. Zanje so značilni prizadevnosti za preglednost 

osrednjega prostora, zadržanost in preprostost v opremi, včasih pa kar 

pretirana svetlost.52 

 

Vrsta Bitenčevih izvirno zasnovanih cerkva, kljub vidnim naporom, da bi 

obdržale kontinuiteto in izraznost Plečnikovega modernega cerkvenega 

prostora, sprašuje, kako težko se je uskladiti s čutenjem časa, s 

spremembami  v duhovnem življenju cerkve na Slovenskem še posebej, z 

ene strani, z druge pa z oblikovnim imperativi časa. In vendar, Bitenc je 

ustvaril nov cerkveni prostor in ohranil značaj sakralnosti za veliko ceno 

osebnih naporov in borb s časom, ki je vse prej kot naklonjen sakralnemu 

izrazu.53 

 

                                                             

50
 Ocvirk 1977, str. 3. 

51
 Prav tam, str. 3. 

52
 Krečič 1978, str. 8. 

53
 Prav tam, str. 8. 
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Pri preurejanju starih in pri nastajanju novih objektov je sodeloval tudi 

Stane Kregar, ki je Bitenčeve cerkve celostno likovno opremil ter ustvaril 

dialog med arhitekturo in slikarskim okrasjem.54 

 

V spomin mu je Marjan Ocvirk zapisal: »Prof. Anton Bitenc nas je za 

vedno zapustil v jutranjih urah 14. junija, dva dni za tem, ko je, sicer s 

poslednjimi močmi, še dajal napotke svojim sodelavcem v šoli in izven nje. 

Star 57 let je umrl sredi dela in vrzel, ki jo je pogodila njegova smrt, sega 

preko ožjega slovenskega arhitekturnega prostora. Zapustil nas je arhitekt, 

pedagog in človek, ki je segel v vrh slovenskega umetniškega ustvarjanja 

…«55. Umrl je leta 1977. 

  

 

3.2 SLIKAR STANE KREGAR 

 

 

Slika 4: Portret slikarja Staneta Kregarja 

 

                                                             

54
 Romar k lepoti 2.005, str. 29. 

55
 Bernik 2004, str. 172. 
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Stane Kregar (1905–1973), slikar, duhovnik, učitelj. Prešernov nagrajenec 

se je po končani teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na likovno akademijo v 

Pragi in po vrnitvi v Ljubljano začel leta 1937 razstavljati v okviru Kluba 

neodvisnih slovenskih umetnikov. V razvoj slovenske umetnost dvajsetega 

stoletja je bistveno posegel s surrealizmom in barvno abstrakcijo.56 

 

Že v času življenja je bil ena osrednjih umetnostnih osebnosti, saj je z 

likovnem ustvarjanjem deloval pionirsko in premikal meje ter radikalno 

prebujal domačo likovno sceno.57 Globoki humanizem, odzivi na aktualne, 

a človeško relevantne vsebine, razpetost med realno in nadrealno, med 

zavestno in podzavestno, doživetje svetlobe in barv skozi krajino in njihovi 

odmevi v abstraktnih slikah, ritmična struktura kompozicije, to so glavne 

značilnosti Kregarjevega slikarstva.58 

 

Že v otroških letih so Kregarja privlačile barve, rad je gledal slike in bral 

knjige, bil je zasanjan otrok, ki je občudoval oblake in njihovo 

spreminjanje, kresovanje, košnjo, valovanje žita in zorenje njive.59  

 

Kregar je svoja dela prvič razstavljal že v študentskem času – leta 1933, v 

okviru pariškega kluba Neodvisni60. Že takoj po vrnitvi v domovino leta 

1935 pa se je angažiral in vključil v slovensko likovno sceno.61 Stane 

Kregar je s svojim delom, nastalim v času od 1934 do 1939, prav gotovo 

najizrazitejša osebnost, ki si je pod vplivom čeških in francoskih 

nadrealistov izoblikovala v nadrealistični povezanosti dogodkov in 

                                                             

56
 Romar k lepoti 2005, str. 4. 

57
 Prav tam, str. 7. 

58
 Prav tam, str. 4. 

59
 Prav tam, str. 8. 

60
 Prav tam, str. 10. 

61
 Prav tam, str. 10. 
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predmetov svoj sanjsko-simbolični, vizionarsko-mitični svet.62 Že v Pragi in 

nato v Ljubljani je Kregar slikal dela v nadrealističnem slogu, 

poimenovanem tudi z izvirnikom kot surrealizem ali varianta – magični 

realizem.63 Takšne nadrealistične slike je Kregar predstavil na prvih 

razstavah v domovini, tudi ob nastopu z Neodvisnimi jeseni 1937 v 

Jakopičevem paviljonu.  

 

 

Slika 5: Romar, 1936, Muzej in galerije mesta Ljubljana 

 

Od radikalnih smeri pa so se umetniki v poznih tridesetih letih odmaknili in 

se umirili v poetični oziroma barvni realizem, ki je dobil ime zaradi lirične 

naravnanosti in barvne skladnosti.64  

 

V realističnem slogu, ki je bil pri njem samo način za utrjevanje slikarskega 

znanja in znak zmernega prilagajanja socialističnim zahtevam65, je slikal v 

obdobju od približno leta 1939 do leta 1951. Morda bi lahko ocenili, da ga 

je kateri od kolegov prekašal v posameznem žanru, toda Kregar tudi v 

                                                             

62
 Bassin 1972, str. 20-21. 

63
 Romar k lepoti 2005, str. 12. 

64
 Prav tam, str. 16. 

65
 Komelj in dr. 2005, str. 14. 
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realističnem obdobju ostaja na visoki ravni.66 Kregar se je od simbolizma 

usmeril v širok ikonografski nabor tem: avtoportret, portret, akt, figuralna 

skupina, žanr, tihožitje, veduta in krajina.67 Kregarjev realizem je bil sprva 

izrazito simboličen, kakor kaže slika Romarji (1939), ki sodi v vrh 

njegovega opusa in med njegova najbolj priljubljena dela. Slogovno je 

drugačna od starejše upodobitve istega motiva, soroden ostaja le nizki 

horizont s poudarjenim nebom in sanjskimi oblaki kot simbol brezkončnosti 

življenjskega romanja.68 

 

 

Slika 6: Romarji, 1939, Moderna galerija 

 

Leta 1951 najdemo Kregarja še vedno pri znanih motivih tihožitij in 

portretov, pri prizorih iz kmečkega in delavskega življenja in pri krajinah, 

vendar je začel postopoma realne podobe razbijati v barvne ploskve. Te 

ploskve so bile povezane z ostrimi črtami in urejene v nepravilno 

geometrijsko mrežo. Z njimi je avtor stopal svobodnejšemu likovnemu 

izrazu nasproti. Ob tem se je vedno bolj posvečal barvam in njihovi 

izraznosti, barvni spekter je postajal svobodno interpretiran, podrejen 

slikarjevim občutkom in ne več stvarnosti, saj ni bil več pomemben 

                                                             

66
 Prav tam, str. 16. 

67
 Prav tam, str. 16. 

68
 Prav tam, str. 16. 
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posnetek, ampak predstava o predmetu.69 V intervjuju je nekoč povedal: 

»To je bilo tisto vodilno. Nov svet, nova svoboda ustvarjanja. Ko sem 

ustvaril prvo abstraktno sliko, se mi je zdelo, da sem dosegel luč, svobodo, 

da šele zdaj diham s polnimi pljuči. Ni se mi bilo več treba ozirati na barvo 

predmeta. Barva sama je začela govoriti s svojo ritmično razdeljenostjo po 

platnu. Zdelo se mi je, da lahko šele zdaj izpovem vse … Teme iz 

surrealističnega obdobja, kot tudi druge, so šle v večjo dinamičnost 

angažiranosti. Ta angažiranost pa je polagoma in neopazno začela zopet 

vdirati v slike, včasih le bežno naznačena, včasih docela vidna. Kazali so 

se novi, v začetku abstraktni objekti, pozneje pa tudi vidni predmeti. To je 

moja zadnja faza.«70 

 

Kregarjeva abstrakcija ima dve fazi. Prva je poimenovana geometrijska in 

v takšnem načinu je slikal v obdobju od leta 1953 do leta 1957, vendar je 

potrebno opozoriti, da ne govorimo o uporabi tehnološko strogih 

geometrijskih oblik. Sprva je bila realnost na slikah še delno razvidna ali 

vsaj močno simbolno navzoča. Nato so prepoznavni motivi polagoma 

izginili iz slik, v ospredje je stopila barva, ki je bistveno pomembna za 

prikaz razpoloženja in sporočila naslikanega. Za slikarja so značilni rdeči, 

rjavi, oranžni, zeleni, tudi modri in sivi odtenki, barve so močne, a hkrati 

pridušene.71 

 

                                                             

69
 Prav tam, str. 17. 

70
 Rode 1971, str. 174. 

71
 Romar k lepoti 2005, str. 21–22. 
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Slika 7: Romarji, 1955, Zavod sv. Stanislava, Galerija Staneta Kregarja 

 

Značilnosti začetnega obdobja je Kregar še stopnjeval v drugi fazi: fazi 

lirske abstrakcije, ki je trajala od leta 1957 do leta 1962.72 V tem obdobju 

so nastala najboljša in najbolj tipična »kregarjevska« dela, toda nikoli ne 

moremo govoriti o čisti abstrakciji. Slikar namreč na platnih komponira 

neprepoznavne amorfne oblike z ritmično stopnjujočimi barvnimi nanosi, 

pri tem pa variira enega od prevladujočih barvnih odtenkov ali vzporeja 

barvne kontraste, ki v medsebojni interakciji ali dialogu sestavljajo 

kompozicijo in s kolorističnimi gradiacijami ustvarjajo barvno napetost 

slike.73 

 

                                                             

72
 Prav tam, str. 23. 

73
 Prav tam, str. 23. 
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Slika 8: Topoline v februarju, 1958, Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve 

 

Obdobje od 1962 do 1963 je bilo za Kregarja spet prehodni čas, ob 

abstraktnih delih se je začel postopoma približevati novi figuraliki, ki je po 

letu 1965 prevladala.74 Kregar se je spet vrnil k zasanjanim podobam, 

kakršne je slikal v obdobju nadrealizma in v njih združeval izseke iz 

realnosti, ki so fantazijsko preoblikovani. V teh delih so navzoči človeška 

figura in izseki iz različnih zgodb.75 Telesa, roke, noge, obraze, tehnične 

naprave, vozila, medicinske pripomočke in podobne predmete je 

razporedil na ozadja, zaznamovana s strukturami mrež in z večjimi 

površinami močnih navadno ploskovitih – skoraj plakatnih – barvno 

nasičenih polj.76 

 

                                                             

74
 Prav tam, str. 25. 

75
 Prav tam, str. 27. 

76
 Prav tam, str. 25. 
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Slika 9: Sanje, 1969, Zavod sv. Stanislava, Galerija Staneta Kregarja 

 

V 60., 70. in 80. letih pa je močno zaznamoval sakralno umetnost na 

Slovenskem. Pri svojem tovrstnem delu se je vračal k idealom 

srednjeveške umetnosti, zlasti bizantinske in starokrščanske umetnosti.77 

Poznamo ga predvsem po njegovih vitrajih, mozaikih in tabelnih slikah, ne 

gre pa prezreti njegovega doprinosa tudi na področju umetnoobrtnih 

izdelkov.78  

 

V Franciji se je seznanil z deli umetnika Alfreda Manessiera, ki so na njem 

pustila prav poseben vtis. Manessier je bil vsestranski umetnik in je 

ustvaril oblikovno in sporočilno soroden način izraza. Pod tem vplivom je 

Kregar še bolj stopil na pot abstrakcije.79 Manessierjevi vitraji so odločno 

abstraktni, gradil pa jih je predvsem na monumentalnem učinkovanju 

velikih ploskev in izrazitih močnih barv.80 

                                                             

77
 Prav tam, str. 32. 

78
 Naredil je celo vrsto načrtov za oltarne prte, antependije, mašne plašče, dalmatike, 

pluviale in druga vezana dela, ki se uporabljajo pri bogoslužju (Romar k lepoti 2005, str. 

39). 
79

 Romar k lepoti 2005, str. 21. 
80

 Komelj in dr. 2005, str. 84. 
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Slika 10: Alfred Manessier, Vitraji v kapeli van Ste-Thérèse in Hemu, 1957 

 

Prav posebno poglavje v Kregarjevem opusu je knjižna ilustracija. 

Celostno je oblikoval knjige, vinjete in druge risbe, ki so spremljale različna 

besedila. Po Drugem vatikanskem koncilu se je pokazala potreba po novih 

liturgičnih knjigah, za katere je naslovnice knjig zasnoval prav Kregar in se 

še danes tiskajo v izvirni obliki.81 

 

 

3.3 RAZVOJ VITRAJA V SAKRALNI UMETNOSTI 

 

Vitraji so v cerkvah že več kot 1000 let. Veliko jih je bilo uničenih v vojnah, 

požarih, zaradi vandalizma, raznih reform in navsezadnje tudi zaradi 

različnih umetniških stilov, ki so se razvijali skozi čas. 

 

Prvo pričevanje o uporabi barvnega stekla v sakralni arhitekturi sega v 6. 

stoletje. Znano je, da je imela Cerkev sv. Martina v Toursu v Franciji okna 

zastekljena z obarvanimi stekli.82 Seveda so bila zgodnja dela v tej maniri 

brez okrasa in vstavljena v lesene, kamene ali kovinske okvirje. 

                                                             

81
 Romar k lepoti 2005, str. 44. 

82
 Hall 1999, str. 39. 
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Navsezadnje je bil glavni namen zasteklitve naravna svetloba in zaščita 

cerkve pred zunanjimi vplivi. 

 

Ideja za oblikovanje in izdelovanje steklenih, barvnih oken je prišla iz 

izdelovanja mozaikov, fresk in čaščenja relikvij.83  

 

Razvili sta se dve pomembni tehniki, ki sta pripeljali umetnost vitraja do 

mere, ki jo poznamo danes. Prva je bila izum svinca, s katerim se 

povezujejo koščki barvnega stekla in druga je vpeljava barv za steklo, ki je 

dovoljevala izdelavo detajlov, kot so obrazne poteze, roke, draperija. 

 

Prav tako kot v mozaikih, freskah in na tabelnih slikah, se je tudi v vitraju 

razvija predvsem krščanska ikonografija. Sprva so bili to okorni poskusi, 

saj je obdelava stekla potrebovala posebno razumevanje v svoji 

specifičnosti materiala. Sama upodobitev Jezusa Kristusa se je skozi 

zgodovino spreminjala. Ker v nobenih zapisih ne navajajo telesnih 

značilnosti Kristusa in ostalih svetnikov, so se snovalci pričeli posluževati 

simbolov, ki gledalcu razkrijejo upodobljeno osebo. Prav pomembnost 

uporabe simbolov pri upodabljanju v vitrajih je zasenčila vse ostalo. Vsak 

detajl, dejanje in osebe so podkrepljeni s simboli. Glede na ostale 

umetniške manire je zaradi tega postal vitraj v svojih delih raziskovalen in 

drugačen.84 

 

Poleg nekaterih fragmentov je prva ohranjena podoba vitraja Kristusova 

glava. Nastala je okoli leta 1050. Najdena je bila pri cerkvi v 

Wissembourgu v Franciji.85Uporabljene so preproste, stroge zunanje linije. 

                                                             

83
 Hall 1999, str. 39 . 

84
 Hall 1999, str. 39 – 40. 

85
 Hall 1999, str. 40. 
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Ozadje je brez globine in senčenja. Kristus je upodobljen kot Kristus 

osvajalec. V delu je čutiti bizantinski stil oblikovanja. 

 

 

Slika 11: Kristusova glava, ok. 1050 

 

Iz nekoliko kasnejšega obdobja je ohranjen vitraj v vzhodnem delu 

Katedrale sv. Petra v Poitiersu v Franciji.86 Vitraj je nastal okoli leta 1160; 

prikazuje Kristusa z modrimi lasmi in telesom upodobljenim v bledo 

vijolični barvi ter pribitega na rdečem križu. Ta vitraj vsebuje več animacije 

in emocij kot prejšnji. V njem je prepleteno veliko ikonografije – od  

mučeništva sv. Petra, križanja, vstajenja. Visoko stilizirane figure v barvah 

poosebljajo romanske karakteristike oblikovanja figur. 

 

                                                             

86
 Hall 1999, str. 40. 
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Slika 12: Križanje, ok. 1160 

 

Vitraj in arhitektura v srednjem veku sta močno povezana. Štiri stoletja so 

bili vitraji glavni nosilci figuralne umetnosti v gotskih cerkvah. Arhitekturne 

inovacije v gotiki so dovoljevale večje okenske odprtine, ki so se 

spremenile v velike stene barv in svetlobe. Vse sledi raziskovalca 

zgodovine vitraja vodijo v Francijo 12. stoletja.87 Leta 1144 se je s 

posvetitvijo prenovljenega St. Denisa, začela zlata doba gotike in s tem 

tudi zlata doba vitraja.88 Suger89 je v tej cerkvi skozi vitraje združil barvo, 

svetlobo in uravnoteženje med vitraji in arhitekturo – vse bistvene kvalitete 

ki jih potrebuje sakralna arhitektura.90 
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 Šorli Puc 1999, str. 42. 
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 Prav tam, str. 43. 

89
 Suger (1081 – 1151) eden zadnjih francoskih opatov-politikov, zgodovinar in vpliven 

pokrovitelj gotske arhitekture. (http://en.wikipedia.org/wiki/Suger, pridobljeno dne, 23. 3. 

2015). 
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 Chieffo Raguin 2008, str. 14. 
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Slika 13: Bazilika Sainte-Denis, notranjščina, 12. stol. 

 

Vendar tudi v tem času ni bilo neke univerzalne enotnosti pri opremljanju 

cerkva. Cistercijanski menihi so leta 1134 izdali deklaracijo, v kateri 

zapovedujejo, da morajo biti okna iz čistega, neobarvanega stekla. Leta 

1182 pa so napovedali, da bodo vsi vitraji zamenjani v obdobju dveh let.91  

 

Veliko vitrajev je bilo uničenih med ikonoklastičnim cistercijanskim 

pogojevanjem, vendar se je razvil nov stil, imenovan Grisaille, tj. slikanje v 

sivinah. Vitraji so sestavljeni iz geometrijskih oblik in oblik listja, v čistih 

svetlih sivih niansah. Uporabljeni so bili v cistercijanskih opatijah. Nekateri 

so izdelani v popolnih sivinah, drugi pa so bili okrašeni z zapletenim 

vzorcem barvnih fragmentov. Takšna siva okna so bila popolno nasprotje 

barvnim, figuralnim in pripovednim vitrajem. Kar nekaj stoletij se je 

delovalo v obeh oblikah. 
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Slika 14: Grisaille, ok. 1325, cerkev Saint–Ouen, Francija 

 

Po letu 1250 se je v Franciji razvil slog, ki ga ni zanimalo zunanje 

veličastje, tj. žarkasta gotika oz. čas zrelosti, v katerem se je struktura 

arhitekture razvila do skrajnosti. Oboke in stebre so stanjšali, kolikor je bilo 

mogoče, vitraji pa so postajali vedno bolj pomembni. Najlepša stvaritev 

visoke gotike so dela arhitekta Pierra de Mountreuila, na primer Sainte-

Chapelle, ki je bila posvečena leta 1248.92 
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Slika 15: Sainte-Chapelle v Parizu, pogled na gornjo kapelo, sredina 13. stol. 

 

V 13. in 14. stoletju se je pri upodobitvi krščanskih figur veliko spremenilo. 

Pod vplivom frančiškanov so se upodobitve v krščanski umetnosti vedno 

bolj približevale realističnemu upodabljanju svetih oseb, le-te so vedno bolj 

postajale podobne navadnim ljudem.93 

Giotto je v svojih freskah upodobil osebe, »ki jasno odražajo svojo 

usodo«94, in prav z njegovimi deli je prišlo do radikalnih sprememb. Iz 

stiliziranih oseb, kakršne poznamo iz časa bizantinske umetnosti in 

romanike, je pod njegovim vplivom prišlo do upodabljanja vedno bolj 

realističnih oseb, katere zaživijo v vsej svoji telesnosti in izraznosti. Kristus 

na vitrajih postane vedno bolj odmaknjen, nežen, prijazen, približuje se 

liku junaka.95 

Tehnološki in arhitekturni napredek je tudi v 14. stoletju vplival na 

produkcijo vitrajev. Z uporabo vedno večjih kosov stekla se je uvedel nov 

način izražanja, pri katerem  so bolj naturalistično upodabljali osebe. S tem 

                                                             

93
 Hall 1999, str. 44. 

94
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se je vitraj v svoji podobnosti vedno bolj oddaljeval mozaikom, ki so bili 

glavni zgled na začetku nastajanja vitraja.96 

 

V 15. stoletju je bil Kristus največkrat upodobljen kot odrasel moški. 

Razvila se je močna ikonografija trpečega Kristusa in Kristusovega 

križanja. Tudi v času renesanse se je nadaljevala uporaba vitrajev. 

Poslikano steklo je dovoljevalo vedno bolj detajlno portretiranje in 

prikazovanje emocij, predvsem trpljenja. Poseben poudarek se je dajal 

popolni, realistični upodobitvi človeka. Ker se je v renesansi vedno bolj 

težilo k natančnosti anatomije, perspektive in realizmu, je za izdelovalce 

vitrajev to predstavljal velik izziv. Začeli so uporabljati še večje kose stekla, 

na katere so skušali pričarati tridimenzionalnost prostora, kakor so ga 

umetniki izražali na platnih. Zaradi vedno večjega razkola med podobo, 

obliko stekla in arhitekturno postavitvijo je vitraj izgubil svojstven namen. 

Cerkve so postajale vedno večje in okenske odprtine so bile od gledalca 

vedno bolj oddaljene, kar pa je pomenilo, da je le-ta spregledal vse 

detajlne upodobitve.97  

 

Slika 16: Križanje, cerkev Sainte-Pierre, Limours, Essonne, Francija, 1520 
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V času reformacije je bilo uničenih na tisoče vitrajev, prav tako pa je za 

njihov dodaten zaton poskrbela vedno večja uporaba emajl barv, s 

katerimi so imitirali steklo. 

 

Z nastopom baroka in rokokoja so se vitraji popolnoma umaknili iz 

sakralne arhitekture. Zaradi iluzionističnih poslikav stropov in ostalega 

okrasja je cerkev težila k čistosti svetlobe.  

 

Dve stoletji je bila umetnost slikanih oken skoraj popolnoma opuščena. 

Šele z nastopom neogotskega stila v 19. stoletju se je ponovno 

razmahnila umetnost vitrajev, ki pa so bili sprva le posnemanje gotskih. 

Spremenila pa se je ikonografija upodobljenega Kristusa. Ta ni več 

predstavljal trpečega Kristusa, ampak Kristusa odrešenika.98  

 

Poseben prispevek k umetnosti vitrajev 20. stoletja imajo nekateri vodilni 

francoski umetniki, kot so Leger, Mattise, Braque, Manessier, Vilon in 

Chagall.99 Prav sodelovanje med umetnikom in naročnikom je bila 

pomembna odskočna deska pri razcvetu sodobne umetnosti v cerkveni 

arhitekturi.  

 

Po drugi svetovni vojni je močan razcvet cerkvene arhitekture doživela 

Nemčija. V dvajsetih letih med letoma 1950 in 1970 je bilo na nemških tleh 

zgrajenih več cerkva kot poprej v 400 letih.100 
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4 CERKEV KOT CELOSTNA UMETNINA 
 

 

4.1 KULTURNOZGODOVINSKI  ORIS 

 

Leta 1945 je bila Idrija bombardirana in s tem je bila poškodovana Cerkev 

sv. Barbare. Zgorela je streha zvonika in cerkve, zgorel je leseni strop v 

ladji, z njim pa vsi leseni oltarji in druga oprema. Tako poškodovana je 

počakala osvoboditev, nato pa se je morala leta 1951 umakniti mestnemu 

regulacijskemu nartu.101 Dekan Janko Žagar sI je močno prizadeval za 

njeno obnovo. Krajevne oblasti pa mu tega niso dovoljevale. Cerkev so do 

tal porušili in prostor parkovno uredili. 

 

 

Slika 17: Ruševine Cerkve sv. Barbare 

 

Iz arhivskih virov izvemo, da se je pot k izgradnji nove cerkve pričela leta 

1962, ko je takratni dekan Janez Filipič dal predlog za spremembo 

urbanističnega projekta. »Podpisani Janez Filipič, župnik in dekan v Idriji, 
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podajam ObLOdboru Idrija po želji župljanov in v svojem imenu predlog, 

da se urbanistični projekt naselja Idrija pregleda in uskladi z novimi 

potrebami in koristmi na ta način, da se v smislu zakona o urbanističnih 

projektih (Uradni list LRS št. 22/58) korigira v toliko, da zemljišče 

nekdanjega pokopališča v okolici Sv. Križa (vložek št. 434 k.o. Mesto 

Idrija) sicer še nadaljnje ostane nezazidljivo ter naj služi kot zelena 

površina, to je park, urbanistično pa naj se predvideva in načelno pristaja, 

da se obstoječa kapela Sv. Križa adaptira na tak način, da se ista podaljša 

proti severovzhodu za par metrov in razširi za par metrov … Z minimalno 

spremembo regulacijskega projekta, ki bi dovolilo adaptacijo cerkve Sv. 

Križa, bi bilo zadoščeno navodilom Okrožnega sodišča v Gorici, ki je leta 

1951 ugodilo pritožbi župnijskega urada v Idriji radi razlastitve parcele na 

kateri je stala Župnijska cerkev Sv. Barbare in odločbo razveljavilo in dalo 

Komisiji napotilo da najde primerno stavbišče, kjer si bodo idrijski verniki 

lahko zgradili cerkev po njihovih potrebah to je na starem 

pokopališču…«102 

 

Ker pa povečava cerkve le za nekaj metrov ne bi zadostovala in so v 

kratkem času parcelo spremenili v zazidljivo, se je župnik znova obrnil na 

okrajno skupščino, oddelek za pravne zadeve Koper in v dopisu napisal: 

»…Preteklo poletje je bil občanom dan v vpogled zazidalni načrt mesta na 

desnem bregu Idrijce s pripombo, da lahko vsak državljan da svoje 

pripombe. Med razstavljanimi načrti je bila tudi predvidena povečava 

cerkve Sv. Križa za 4. m. Precejšnje število tukajšnjih župljanov je dalo 

svoje pripombe s prošnjo, naj bi se dovolila daljša in širša povečava 

cerkve, ker bi predvidena povečava ne zadostovala potrebam župnije. 

Pretekli teden smo dobili odločbo ObS Idrija, ki dovoljuje podaljšanje 

cerkve za 6 m. in razširitev za 3 m. v dveh stranskih krilih pa še za 2 m. s 

predpisom, da mora dozidani objekt obdržati dosedanjo arhitektonsko 

obliko s posnetimi vogali, z razgibano streho v isti višini … Sedanja cerkev 
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Sv. Križa, ki je služila prej samo kot pokopališka kapela za obred ob času 

pogreba, je brez zvonika, ki tvori pročelje in vhod v cerkev, dolga 16 m., s 

podaljšavo 6 m. bi bila dolga komaj 22 m. Toliko je bila dolga v porušeni 

cerkvi Sv. Barbare samo ladja (prostor za vernike) brez prezbiterija 

(prostor pred oltarjem, ki je bil dolg še 10 m… Prostora je dovolj, saj je od 

pročelja cerkve do ceste 50 m. in ravno toliko tudi od zadnje strani cerkve 

do predvidene stavbe otroškega vrtca. Odkar je zemljišče bivšega 

pokopališča programirano kot zazidljivo ni več nobene ovire, da bi cerkev 

ne smela imeti prostornine bivše cerkve Sv. Barbare in bi tako zadostovala 

potrebam tukajšnje župnije…«103 

 

Slika 18 Prvotni načrt za povečanje cerkve sv. Križa 

 

Dva meseca kasneje je Zavod za spomeniško varstvo Nova Gorica Cerkvi 

sv. Križa podal te ugotovitve:« Sporočano vam, da je Zavod za 

spomeniško varstvo Gorica dne 13. in 15. II. 1964 znova preučil gradbeni 

historant p.c. sv. Križa v Idriji. Poleg stilne analize arhitektonskih členov 
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objekta, so bila tudi izvršena sondiranja sten, reber, in konzol sedanje 

»zakristije«, ter sondiranje arhitektonskih členov ladje. Te preiskave so 

pokazale, da pri današnji »zakristiji« nimamo opraviti z objektom, ki bi bil 

starejši od 1881 oziroma 1782 ter, da imamo v tem primeru opraviti le z 

mlajšim ponaredkom, ki povzema starejše stilne oblike. Zavod za 

spomeniško varstvo – Gorica, kot pristojni spomeniški organ po tej 

ugotovitvi izjavlja, da spomeniška služba ni zainteresirana na ohranjevanje 

tega arhitektonskega objekta ter se zaradi tega ta objekt kot nespomeniški 

lahko tudi ruši … Zavod za spomeniško varstvo – Gorica se kot 

spomeniški organ sicer ne more spuščati v vprašanje nove konstrukcije, 

oz. adaptacije tega objekta, meni pa da pri tem ne bi bilo nujno upoštevati 

niti višine niti razsežnosti ter tudi ne oblike sedanje zgradbe, marveč naj bi 

se vsi ti elementi prilagajali edinole razpoložljivosti zazidalnemu prostoru 

ter meram in karakterju bodočega celotnega izgleda okolja …«104.  

 

Ker ni bilo nobene potrebe več po tem, da bi v kakršnikoli meri ohranili že 

obstoječo cerkev, se je župnik obrnil na oddelek za gospodarstvo 

skupščine občine Idrija s prošnjo za dovoljenje graditve nove cerkve: 

»Podpisani Janez Filipič, župnik in dekan v Idriji, se obračam na naslov s 

prošnjo za dovoljenje gradnje nove župnijske cerkve v Idriji … Ker je na isti 

parceli za cerkvijo že zgrajen novi otroški vrtec, ki potrebuje precej 

prostora za igrišča, in bi radi tega v tisto smer ne mogli podaljšati cerkev 

več kot 6 m, kakor pravi odločba Skupščine občine Idrija z dne 4. XII. 

1963, prosim dovoljenje, da bi smeli graditi tudi pred zvonikom, kakor je že 

predvideval načrt ObLO, ki je bil leta 1963 izpostavljen občanom v 

vpogled. Sedanja Cerkev Sv. Križa je radi pomanjkanja izolacije ob času 

gradnje izredno vlažna in radi tega nezdrava, zato bi jo porušili, ostali bi le 

temelji in gotovi deli zvonika, ki bi ga prilagodili novi stavbi … Župnijska 

cerkev namreč poleg glavnega centralnega prostora nujno potrebuje 

zakristijo, veroučno sobo in druge prostore za shrambo potrebščin za 
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bogoslužje, med katerimi so tudi dragoceni predmeti zgodovinske in 

umetniške vrednost. Ker so v tamkajšnjem predelu mesta predvideni sami 

novi objekti, kot so otroški vrtec, garaže, in stanovanjske hiše, je nujno 

prilagoditi tudi cerkev okolju, da ne bi kvarila celote, kakor priporoča celo 

zavod za spomeniško varstvo iz Nove Gorice, ki ima sicer nalogo varovati, 

kar je staro …«105  

 

Dovoljenje za izgradnjo nove cerkve je bilo izdano, vendar pod določenimi 

pogoji. Eden od njih je bil, da cerkev ne sme imeti zvonika. Župnik Janez 

Filipič je v ta namen poslal dopis, v katerem pojasnjuje pomen zvonika: 

»… Druga točka pogojev dovoljenja pravi: Fasada in arhitektonska oblika 

objekta mora biti usklajena in prilagojena obstoječi in predvideni zazidavi 

neposredne okolice objekta. Vsled tega gradnja zvonika ni dovoljena. Ker 

ni nikjer na svetu cerkve, ki bi ne imela vsaj skromnega zvonika, ki nujno 

spada k objektu, vljudno prosim naslov, da bi odločbo v toliko spremenili, 

da se gradnja dovoli, mora pa odgovarjati novi cerkvi in novi zazidavi 

neposredne okolice. Inženir arhitekt Bitenc, ki je naslednik mednarodno 

priznanega arhitekta Plečnika na ljubljanski univerzi, ki je naprošen za 

idejni načrt nove cerkve, bo to gotovo znal dobro izpeljati, da bo novi 

objekt v arhitektonski okras mesta. Najbolje bi bilo, da ne bi ovirali 

njegovega umetniškega poleta s preveč podrobnimi predpisi, ker drugače 

kljub sposobnosti, ne more dati od sebe, kar bi drugače lahko …«106 

 

Arhitekt Anton Bitenc je na podlagi razpoložljivega prostora naredil 

zasnovo objekta, ki je nekoliko prekoračila predpostavljene dimenzije, 

vendar  je s tem objekt vpel v dan prostor in ga prilagodil glede na ostale 

zgradbe, ki so takrat že obstajale v njegovi bližini. »… Zaradi 

funkcionalnosti objekta in potrebe župnije, ki šteje nad 6.000 prebivalcev, 

in upoštevajoč zemljišče, s katerim verska skupnost v Idriji razpolaga, si je 
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ing. arhitekt Anton Bitenc drugače zamislil lego in obliko cerkve, kot je bila 

prvotno zamišljena, zato ponekod delno presega prej določene mere. Po 

želji urbanista Viljema Strmeckega stari zvonik ostane, pred njim bi pa 

kasneje zgradili župnišče, ki k župnijski cerkvi vedno spada, kot ga 

predvideva priložena lokacijska dokumentacija …«107 

 

 

Slika 19: Načrt prostorske umestitve cerkve sv. Jožefa delavca in sv. Barbare 

 

Dne 13. 3. 1967 je bila izdana odločba, s katero se dovoljuje gradnjo 

cerkve in župnišča na izbrani lokaciji.108 Verniki so poleti leta 1967 s 

prostovoljnim delom staro cerkev podrli in jeseni je krajevno gradbeno 

podjetje Zidgrad začelo z zidavo nove cerkve. Prvi idejni načrt arh. Antona 

Bitenca je bil precej drugačen od tistega, ki je bil nato realiziran. Arhitekt je 
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želel dvigniti cerkveno stavbo na močni nosilni substrukciji, tako da bi se 

zdelo, kakor da plava na pol v zraku. Dokončni načrt cerkve je nastal ob 

pomoči arhitekta ing. Jožeta Kregarja109. Zidava je trajala poldrugo leto in 

1. maja 1969 je koprski škof dr. Janez Jenko novo cerkev in oltar 

blagoslovil.110 

 

Pri gradnji sodobnih sakralnih objektov je bil prelomen Drugi vatikanski 

koncil v šestdesetih letih, ki je s prenovljenim bogoslužjem začel odpirati 

vrata tudi sodobnejšim tokovom sakralne umetnosti. Cerkev kot institucija 

uveljavlja svojo ekskluzivnost. Taki pogledi so vsaj delno vplivali na 

ravnanja Cerkve, ki je v nasprotju s časom pred njim pogosteje iskala 

umetniške rešitve, s katerimi se je civilni družbi kazala kot institucija, ki 

sledi umetnostnim trendom, bolj kot pa poglablja spoznanja o istovrstnosti 

krščanske umetnosti, in iskala možnosti njene integracije v sodobno 

umetniško prakso.111 Najkakovostnejši prispevek k sakralni arhitekturi po 

Plečniku pomeni opus zadnjega Plečnikovega asistenta arhitekta Antona 

Bitenca.112 
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 Jože Kregar (1921 – 1991) – arhitekt. Rodil se je leta 1921 v mizarski družini v 
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4.2 VPETOST VITRAJEV V ARHITEKTURO 

 

Kot že prej omenjeno, se je po Drugem vatikanskem koncilu vršil temeljit 

premislek o vlogi in istovetnosti krščanske umetnosti, znotraj katere ima 

osrednji prostor bogoslužni kompleks.113 Vsi takratni snovalci 

bogoslužnega prostora so težili k vzpostavitvi novega razmerja med 

mašnikom in verniki.114 Arhitekturna zasnova je dobila nove pomene šele s 

pojavom novih materialov, predvsem betona in jekla na prelomu 

devetnajstega v dvajseto stoletje.115 Nesporno je, da je bila vez med 

urbanizmom in oblikovanjem prostora oziroma arhitekturo, ko je šlo za 

načrtovanje novih mestnih predelov in prostorskih rešitev, pri nas takrat 

izjemno tesna in ustvarjalno soodvisna.116 

 

Arhitekt Anton Bitenc je v primeru idrijske cerkve zasnoval prostor 

centralnega karakterja117 v obliki mnogokotnika. Zunanja konstrukcija 

cerkvene stavbe, sodobnega posvečenega »šotora«,118 se kaže v 

železobetonskem ogrodju sten, ki se zalamljajo v raztegnjenem 

osmerokotniku.119 Celotna gmota je dematerializirana z dvema velikima 

steklenima stenama in poudarjenimi vmesnimi betonskimi oporami, ki se 

nalahno bočijo navzven, kakor bi prostornina sama v sebi kipela.120 Streha 

sega skoraj do tal in vzbujajo asociacijo na lesene kritine (šinklje) 

nekdanjih idrijskih »rudarskih« stanovanjskih hiš.121 Cerkev je od 

obstoječega zvonika odmaknjena, nov vhod v cerkev pa je situiran v 
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 Prav tam, str. 74. 
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vzdolžno os osmerokotnika, diagonalno na smer ulice.122 Zvoniku, ki je 

ostanek prejšnje cerkve, pripisujejo historičen novoromanski slog.123 Kljub 

temu, da zvonik in ladja cerkve nista posredno združena, je arhitekt z 

vključitvijo zvonika, kot prehodom med cerkvijo in župniščem, dodobra 

povezal te tri arhitekture v celoto. Arhitekt Anton Bitenc se je že poprej 

spoprijemal s spomeniško arhitekturo in njeno ohranitvijo. V intervjuju v 

Urbanem izzivu je povedal :« Dolgoletno delo pri prof. Plečniku je najbrž 

vzrok, da sem se doslej največkrat ukvarjal s spomeniško arhitekturo: 

bodisi da je treba preobraziti – vključiti v novo – drugo – sodobno funkcijo 

– bodisi, da je bilo treba ob stran stari arhitekturi postaviti novo«. Pri 

vprašanju, kaj je pri tem najtežje, odgovori:« Kot arhitekt najti pravilen 

odnos do stare arhitekture in pravo merilo novi. Arhitektura pozna statiko, 

življenje je ne«.124 Pri oblikovanju njegovih novih sakralnih objektov je 

poleg izrednega smisla za prostor pokazal tudi izjemno kvaliteto 

povezovanja prostora z okoljem125.  

 

 

Slika 20: Zunanjščina 

                                                             

122
 Idrijski arhiv, 112. 

123
 Kavčič 2009, str. 44. 

124
 Uranker 1991, str. 104. 

125
 Ocvirk 1977, str. 3. 
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Prava funkcionalnost stavbe se nam razkrije šele, ko stopimo v njeno 

notranjščino.126 Notranjščina cerkve je oblikovana kot centralno zasnovana 

osmerokotna dvorana z emporami na treh vzhodnih in treh zahodnih 

stranicah127. Vse železobetonske konstrukcije, ki segajo iz opečnega zidu 

in so tudi samostojno stoječe, so iz  neometanega, dobro granuliranega 

vidnega betona.128 Leva in desna stena sta dematerializirani z 

monumentalnimi in stopnjevano barvitimi vitraji.129 

 

Slika 21: Zunanjščina 

 

Po drugem koncilu dobijo načrtovalci navodilo, naj bo prezbiterij primerno 

ločen od cerkvene ladje 130, ta je le-tu zasnovan kot poligonalen stopničast 

podij, na katerem na sredi stoji marmorna oltarna miza131, pri kateri 

stilizirani sklenjeni »roki« držita pateno132. Na levi strani stoji ambon133, 

                                                             

126
 Filipič 1979, str. 74-75. 

127
 Kavčič 2009, str. 45. 

128
 Idrijski arhiv,112. 

129
 Kavčič 2009, str. 45. 

130
 Debevc 2011, str. 258. 

131
 Filipič 1979, str. 75. 

132
 Paténa (lat. patina = široka skodela) v krščanski liturgiji plitev pladenj, navadno 

narejen iz plemenite kovine, (ali tudi skledica), kamor duhovnik pri maši, med evharistijo 

položi hostijo. Pred prvo uporabo pateno slovesno blagoslovijo. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Patena, pridobljeno dne, 24.3.2015). 
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desno pa je nameščen tabernakelj, ki spominja na podobo tradicionalnih 

kapelic.134 Nad prezbiterijem se vije stopnjevano komponirana lesena 

ograja z vdelanimi ploščami iz hotaveljskega kamna135 ter orgle s 25 

registri, ki so delo mojstra Antona Jenka iz Šentvida pri Ljubljani.136  

 

 

Slika 22: Notranjščina, Pogled na oltar 

 

Nasproti temu pa se vije nad vhodom kor. Pri umetni razsvetljavi objekta 

sta uporabljena dva načina. Prvi so stranske luči, ki v svoji obliki 

pomenljivo spominjajo na knapovske jamske svetilke137, drugi, praznični 

razsvetljavi pa sta namenjena dva »lestenca«, ki sta nameščena nad 

                                                                                                                                                                       

133
 Ambon je po navadi izdelan kot ograja z bralnim pultom oziroma stojalom (pri 

starokrščanskih kornih pregradah), na katero duhovnik ali ministrant oziroma bralec Božje 

besede postavi lekcionar (knjigo z berili in evangeliji). Ambon običajno stoji na nekoliko 

dvignjenem podstavku, da se bralca bolje vidi in sliši. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Ambon, 

pridobljeno dne, 24.3.2015). 
134

 Kavčič 2009, str. 45. 
135

 Filipič 1979, str. 75. 
136

 Prav tam, str. 75. 
137

 Kavčič 2009, str. 45. 
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prezbiterijem in v svoji obliki spominjata na smrečici, nekateri pa ju 

opisujejo kot grozda, iz katerih bo v kelih priteklo vino.138  

 

Vitraja, ki se raztezata levo in desno od vhoda sta delo umetnika Staneta 

Kregarja, ki je umetniško opremil celoten objekt. Zavedati se moramo, da 

umetnik v prostoru sakralne umetnosti ni povsem avtonomen. Svojo 

umetniško kreativnost mora biti sposoben z umetniškim delom približati 

človeku139, v tem primeru pa tudi vzpostaviti stik z arhitektom in vzajemno 

vključiti ta arhitekturni element. Vitraja sta glede na členjenost simetrična 

in sta na obeh straneh simbolično razdeljena na sedem vertikalnih polj, ki 

sovpadajo z betonskimi oporami, ter na deset horizontalnih, vendar le-ta 

členjenost ni bistvenega pomena, razen v pasu, kjer je vključen Križev 

pot.140 Pod in nad upodobitvijo Križevega pota, je umetnik ploskev povsem 

razrezal v bolj abstraktne kompozicije, s katerimi je ustvaril barvne rime.141 

Spodnji in zgornji rob pa je obogatil s široko pahljačo simbolov142, ki jih v 

Kregarjevi umetnosti ne manjka. Sonce, zvezde, oljčna vejica, grm, roke, 

krila, to je le nekaj simbolov, ki nam na neposreden način pripovedujejo o 

prisotnosti Božjega.  

                                                             

138
 Prav tam, str. 45. 

139
 Debevc 2011, str. 43. 

140
 Filipič 1979, str. 79. 

141
 Komelj in dr. 2005, str. 91. 

142
 Prav tam, str. 91. 
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Slika 23: Notranjščina, vitraj na desni strani od vhoda 

 

Njegovi vitraji so preplet med abstrakcijo in figuraliko. Posamezne barvne 

površine zamenjujejo konture svinčene vezave, te pa ustvarjajo ritmičnost 

površine.143 S prizadevanjem predvsem za svetlobne in barvne učinke ne 

zanika tradicije vitraja, vendar s tem opušča bogato pripovednost, ki jo v 

modernem času prevzemajo drugi mediji.144 Slikar uravnoteži, da barvni 

spekter vitraja kljub barvitosti deluje nevtralno in vnaša posebno dimenzijo 

in vizualni učinek, ki se spreminja glede na dele dneva in glede na 

vremenske spremembe.145  

 

Kregar je svoje like poenostavil v podobe, ki izražajo predvsem notranji 

duhovni naboj in simbolno sporočilo upodobljenega.146 Razpoznaven je po 

figurah, ki imajo značilno oblikovane telesne dele, ploskovito in skorajda 

risarsko, z močno poudarjenimi konturami in z ostro, shematsko 

draperijo.147 Njegov namen je predvsem predstaviti gledalcu zgodbo, pri 

                                                             

143
 Prav tam, str. 39. 

144
 Prav tam, str. 92. 

145
 Romar k lepoti 2005, str. 39. 

146
 Prav tam, str. 31. 

147
 Prav tam, str. 32. 
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kareti pa ne daje posebne pozornosti figuram. Le-te se med seboj telesno 

ne razlikujejo; pri poudarjanju svetnikov to ni prikazano z njihovo 

izstopajočo velikostjo ali s protokolarno centralno postavitvijo,148 ampak jih 

med seboj razlikujemo le po njihovi simbolih, atributih. Prav tako se sama 

upodobitev Kristusa od drugih oseb razlikuje po svetniškem siju in zlati 

svetlobi, ki se širi skozi prostor.149 

 

 

Slika 24: Osnutek vitraja 

 

Za vitraje je Kregar zasnoval osnutke, ki so jih izdelali v zagrebškem 

podjetju Staklo. Kregarjeva sakralna umetnost je neprecenljiva, saj je z 

velikim številom del, ki dosegajo tudi visoko raven, dvignil slovensko 

cerkveno umetnost. Z uvedbo novega modernističnega pristopa, s katerim 

je združil vzhodno in zahodno tradicijo krščanske umetnosti, je s to 

umetnostjo dosegel širši spekter publike, saj je cerkev v večini primerov 

edini prostor, kjer imajo ljudje možnost priti v stik z moderno umetnostjo. 

Sakralno slikarstvo je Kregar duhovno prečistil in osmislil, saj ga je v 

nasprotju z naturalizmom in narativnostjo obrnil k duhovni komponenti; 

doumel je bistvo in pomen tovrstne umetnosti, kar mu je tudi uspelo izraziti 

                                                             

148
 Komelj in dr. 2005, str. 36. 

149
 Prav tam, str. 96. 
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v svojih delih.150 S svojimi deli je Kregar postavil temelje, na katerih je 

začela za cerkev delovati nova generacija slovenskih umetnikov v 

osemdesetih letih dvajsetega stoletja.151 

 

Križev pot predstavlja upodobitev Jezusovega življenja od velikega četrtka 

do velikega ponedeljka. V interpretacijo križevega pota je Papež Janez 

Pavel II. večkrat uvedel tudi svobodnejšo različico in uvajanje postaj, ki 

niso čisto identične tradicionalnim štirinajstim.152 Za svobodnejšo 

interpretacijo gre tudi v tem Kregarjevem primeru.  

 

Prizori si sledijo tako: 

1. Umivanje nog 

 

Slika 25: Jezus umiva noge apostolu
153

 

                                                             

150
 Romar k lepoti 2005, str. 30 – 31. 

151
 Prav tam, str. 32. 

152
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEev_pot,  pridobljeno dne,  28.3.2015. 

153
 »Med večerjo – ko je bil hudič Judu. Simonovem sinu, Iškarjotu, v srce že vdihnil, naj 

ga izda – je, ker je vedel, da mu je Oče vse dal v roke, da je prišel od Boga in da odhaja k 

Bogu, vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel prt in se opasal. Potem je v umivalnik 

vlil vode in začel učencem umivati noge in jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. 

Pride k Simonu Petru; ta mu pa reče: »Gospod, ti mi hočeš umiti noge?« Jezus mu 

odgovori: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš pozneje!« Peter mu  
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Upodobljen je Jezus, in sicer med umivanjem nog učencu. Učenec je na 

desni strani v napol sedečem položaju, Jezus pa na levi kleči pred njim in 

mu umiva nogo. V sam prizor sta vključena dva simbola – luč in zavesa. 

 

2. Velikonočna večerja z učenci 

 

Slika 26: Zadnja večerja
154

 

 

                                                                                                                                                                       

reče: »Ne boš mi nog umival, nikoli ne!« Jezus mu odgovori: »Ako te ne umijem, ne boš 

imel deleža z menoj.« Simon Peter mu reče: »Gospod, ne le moje noge, ampak tudi roke 

in glavo!« Jezus mu pravi: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kot da si umije noge, 

pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, toda ne vsi:« Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je 

rekel: »Niste vsi čisti.« Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sedel, jim je 

rekel: »Veste, kaj sem vam storil: Vi me kličete `Učenik` in `Gospod`, in prav pravite: saj 

to sem. Ako sem torej jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug 

drugemu noge umivati. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz 

storil.« (Sveto  Pismo, Jn 13, 2 – 15). 
154

 »Ko je prišla ura, je sedel k mizi in dvajseteri apostoli z njim. In rekel jim je: »Srčno 

sem želel jesti to jagnje z vami, preden bom trpel. Zakaj povem vam, da ga ne bom več 

jedel, dokler se ne dopolni v božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: 

»Vzemite to in si razdelite med seboj. Zakaj povem vam, da ne bom več pil od sadu 

vinske trte, dokler ne pride božje kraljestvo.« Potem je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, 

jim ga dal v roke in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas; to delajte v moj spomin.« 

Prav tako tudi kelih po večerji, govoreč. »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva 

za vas.« Sveto Pismo, Lk 22,14 – 20). 
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Gre za prizor zadnje večerje. Jezus se od učencev razlikuje po 

svetniškem siju. Upodobljenih je pet učencev, ki so vsi obrnjeni proti 

Jezusu, le-ta pa je frontalno obrnjen proti gledalcem. 

 

3. Jezus na vrtu Getsemani, na Oljski gori 

 

Slika 27: Jezusu se prikaže angel iz nebes
155

 

 

Jezus kleči na tleh in se z rokami dviguje k angelu, ki se mu je prikazal iz 

neba. Angel je upodobljen kot brez obrazno bitje. Slikar motiv podkrepi z 

upodobitvijo drevesa, oljke. 

 

 

 

 

                                                             

155
 »On sam se je odtrgal od njih nekako za lučaj od kamna in padel na kolena ter molil: 

»Oče, ako hočeš, vzemi ta kelih od mene, vendar ne moja, ampak tvoja volja naj se 

zgodi:« Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. In ko so ga obšle smrtne težave, 

je še bolj goreče molil; in njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki so tekle na zemljo. In ko 

je vstal od molitve in prišel k učencem, jih je našel od žalosti speče. Rekel jim je : »Kaj 

spite? Vstanite in molite, da me pridete v skušnjavo!« (Sveto Pismo, Lk 22, 41 – 46). 
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4. Jezusa primejo, Poljub Juda Iškarjota 

 

Slika 28: Juda Iškarjot poljubi Jezusa
156

 

 

Juda Iškarjot poljublja Jezusa na lice in s tem ga izdaja. Upodobljena sta 

na vrtu, saj ju obdajajo drevesa. 

 

5. Peter zataji Jezusa 

 

Slika 29: Peter se zave izdaje Jezusa
157

 

                                                             

156
 »Še je govoril in glej, prišla je množica, in eden izmed dvanajstih, ki se je imenoval 

Juda, je šel pred njimi in se približal Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus mu je rekel: »Juda, s 

poljubom izdajaš Sina človekovega?« (Sveto Pismo, Lk 22, 47 – 48) 
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Peter na levi se sklonjene glave, v sedečem položaju, zave svoje izdaje. 

Za njim stoji Jezus. Petelin na desni stoji na stebru. 

 

6. Jezus pred Pilatom, Kronanje s trnovo krono 

 

Slika 30: Jezus kronan in odet v škrlatni plašč pred Pilatom
158

 

                                                                                                                                                                       

157
 »Zgrabili so ga in odpeljali v hišo velikega duhovnika. Peter pa je od daleč šel za njimi. 

Zakurili so sredi dvorišča ogenj in, ko so posedli okrog, je Peter sedel sredi mednje. Ko 

ga je neka dekla videla sedeti pri ognju in vanj uprla oči, je rekla: »Tudi ta je bil z njim! On 

pa ga je zatajil, govoreč: »Ne poznam ga, žena.« In malo nato ga je zagledal drugi in je 

rekel: »Tudi ti si eden izmed njih.« Peter pa je rekel: »Človek, jaz nisem!« In ko je 

pretekla približno ena ura, je nekdo drug trdil: »V resnici je bil tudi ta z njimi, saj je tudi 

Galilejec.« Peter je rekel: »Človek, ne vem, kaj praviš.« In takoj, ko je še govoril, je 

petelin zapel. Gospod se je obrnil in ozrl na Petra in Peter se je spomnil Gospodove 

besede, kako mu je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In Peter je šel 

ven in se bridko zjokal.« (Sveto Pismo, Lk 22, 54 – 62). 
158

 »Jezusa so torej postavili pred poglavarja in poglavar ga je vprašal: »Ti si torej 

judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Sem.« In ko so ga veliki duhovniki in starešine 

tožili, ni nič odgovoril. Tedaj mu Pilat reče: »Ne slišiš, koliko zoper tebe pričajo?« in na 

nobeno besedo mu ni odgovoril, tako se je poglavar zelo čudil. O prazniku pa je imel 

poglavar navado, da je ljudstvu izpustil ujetnika, katerega so hoteli. Imel je takrat 

zloglasnega ujetnika, ki mu je bilo ime Baraba. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel: 

»Koga hočete, da vam izpustim: Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?« Vedel je 

namreč, da so ga izbrali iz zavisti. Ko je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena 

sporočila: »Nič ne imej s tem pravičnim, kajti danes sem v sanjah zaradi njega veliko 

trpela.« (Sveto Pismo, Mt 27, 11-19); »Poglavarji vojaki so potem vzeli Jezusa v sodno 

hišo in zbrali okrog njega vso četo. In slekli so ga ter ogrnili s škrlatnim plaščem; spletli so 

krono iz trnja in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. In poklekovali so pred njim 

in ga zasmehovali, govoreč: »Pozdravljen, judovski kralj!« Opljuvali so ga in mu vzeli trst 
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Jezus na desni je zopet frontalno obrnjen k gledalcu. Poleg svetniškega 

sija nosi tudi trnovo krono, roki pa ima zvezani pred telesom. Odet je v 

škrlatni plašč. Pilat na levi, z roko na srcu, obsodi Jezusa. Pod njim pa je 

umetnik uporabil simbol puščice ali kopja, ki je z bodalom usmerjeno proti 

Pilatu. 

 

7. Jezusu naložijo križ 

 

Slika 31: Jezus sreča svojo žalostno mater
159

 

 

Jezus nosi križ. Ob njem je upodobljena njegova mati Marija, ki je do sedaj 

edina oseba, ki je upodobljena s svetniškim sijem poleg Jezusa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

ter ga bili po glavi. Ko so ga nehali zasmehovat, so mu slekli plašč in ga oblekli v njegova 

oblačila ter ga odvedli, da bi ga križali.« (Sveto Pismo, Mt 27, 27 – 31). 
159

 »In Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v 

padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo – pa tudi 

svojo lasno dušo bo presunil meč – da se razodenejo misli iz mnogih src.« (Sveto Pismo, 

Lk 2, 34 – 35). 
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8. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 

 

Slika 32 Simon iz Cirene
160

 

 

Ta prizor je motivno povezan z naslednjim. Simon iz Cirene pomaga nositi 

Jezusu križ. 

 

9. Jezus sreča jeruzalemske žene 

 

Slika 33: Jezus sreča jeruzalemske žene
161

 

                                                             

160
 »In nekega mimo gredočega moža, ki je prihajal iz polja, Simona iz Cirene, 

Aleksandrovega in Rufovega očeta, so prisilili, da mu je nesel križ.« (Sveto Pismo, Mr 15, 

21). 
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Nadaljevanje prejšnjega prizora je, kako Jezus nosi preostanek križa. 

Sreča jeruzalemske žene. Tri ženske podobe objokujejo Jezusovo usodo. 

 

10.  Jezusa križajo 

 

Slika 34: Križanje Jezusa
162

 

 

Jezusa križajo. Z levo roko je že pribit na križ, desna pa visi v zraku. Križ z 

Jezusom je umeščen diagonalno. Moška oseba kleči z enim kolenom na 

tleh pri njegovih nogah. Upodobljen je tudi vrč, iz katerega so kasneje dali 

piti Jezusu kis, pomešan z vodo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

161
 »Šla pa je z njim velika množica ljudstva, tudi žena, ki so žalovale in jokale nad njim. 

Jezus se je obrnil k njim in jim rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč 

jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Zakaj glejte, prišli bodo dnevi, ob katerih poreko: 

''Blagor nerodovitnim telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!'' Takrat bodo goram 

začeli govoriti: ''Padite na nas'' in gričem: ''Pokrijte nas.'' Zakaj če z zelenim lesom tako 

delajo, kaj se bo zgodilo s suhim?« (Sveto Pismo, Lk 23, 27 – 30). 
162

 »In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, to je Lobanja, so mu dali piti vina, 

mešanega z žolčem; pokusil je, pa ni hotel piti. Ko so ga pribili na križ, so si po žrebu 

razdelili njegova oblačila.« (Sveto Pismo, Mt 27, 33 – 35). 
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11. Jezusova smrt 

 

Slika 35: Jezus umre na križu
163

 

 

Jezus visi na križu. Njegovo smrt je slikar nakazal tudi s tem, da je pri 

upodobitvi njegovega telesa uporabil sive in modre kose stekla in ga s tem 

še dodatno ločil od barvnega ozadja. Ob njem sta mati Marija in učenec, ki 

molita k njemu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

163
 »Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija 

Kleopova, in Marija Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječa učenca, 

katerega je ljubil, ter reče materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem reče učencu: »Glej, tvoja 

mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. In potem – da se je spolnilo pismo – je 

Jezus, ki je vedel da je dovršeno, rekel: »Žejen sem.« Stala je tam posoda, polna kisa. 

Nataknili so torej hizop s kisom prepojeno gobo in mu jo podali k ustom. Ko je torej Jezus 

vzel kisa, je rekel: »Dopolnjeno je.« In nagnil je glavo in izdahnil.« (Sveto Pismo, Jn 19, 

25 – 30). 
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12. Jezusa snamejo s križa 

 

Slika 36: Snemanje mrtvega Jezusa
164

 

 

Upodobljene so štiri osebe. Marija kleči ob Jezusu. Vso težo njegovega 

mrtvega telesa nosi moška oseba, še ena moška oseba pa stoji v ozadju. 

Za pomoč pri snemanju s križa so uporabili lestve, ki se nahajajo v 

njihovem ozadju. Jezusovo telo je tudi tokrat upodobljeno v sivih tonih. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

164
 »Ko se je zvečerilo, je prišel, ker je bil dan pripravljanja, to je pred soboto, Jožef iz 

Aritmeje, ugleden svetovalec, ki je tudi sam pričakoval božjega kraljestvo, in je pogumno 

šel k Pilatu ter poprosil za Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da je bil že mrtev; poklical je 

stotnika in ga vprašal, ali je že umrl. In ko je to od stotnika zvedel, je truplo podaril 

Jožefu.« (Sveto Pismo, Mr 15, 42 – 45). 
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13. Jezusa položijo v grob 

 

Slika 37: Polaganje v grob
165

 

 

Mrtvo Jezusovo telo s pomočjo rjuhe dve moški osebi polagata v grob. 

Nad njim stoji Marija, ki drži Jezusa za roko. Njegova glava pada vznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

165
 »In Jožef je telo vzel, zavil v čisto tančico in ga položil v svoj novi grob, ki ga je bil 

vklesal v skalo. Potem je k vhodu v grob zavalil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam 

Marija Magdalena in druga Marija in sta sedeli nasproti grobu.« (Sveto Pismo, Mt 27, 59 – 

61). 
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14. Prazen grob, angelovo sporočilo 

 

Slika 38: Angel oznani Jezusovo vstajenje
166

 

 

Na levi sedi angel na grobnici in govori trem ženskim podobam na desni 

strani. Njegovo telo se od ozadja razlikuje po svoji svetlosti, vendar je v 

tem primeru slikar uporabil nežne zlato-rumene tone. Ženske so z glavami 

sklonjene k njemu in ga poslušajo. 

 

Njegov vitraj zasledimo tudi v zvoniku, kjer je upodobljen sv. Ahacij. 

Legenda o njem pripoveduje, da naj bi bil rimski častnik za cesarja 

Hadrijana (117–138), vendar je z vso legijo prestopil v krščanstvo in zato 

bil skupaj z vojaki križan na gori Ararat v Armeniji.167 Tudi v tem vitraju je 

upodobljen kot rimski vojak, ki v desni roki drži trnovo krono. Kregar je s 

tem vitrajem nadomestil že prej obstoječe okno v zvoniku. 

                                                             

166
 »Po soboti pa, ko se je svital prvi dan tedna, je šla Marija Magdalena in druga Marija, 

da bi videli grob. In glej, nastal je velik potres. Zakaj Gospodov angel je prišel iz nebes in 

je pristopil ter odvalil kamen in sedel nanj. Njegovo obličje je bilo oblačilo belo ko sneg. 

Od strahu pred njim so se stražniki strepetali in bili kakor mrtvi. Angel je spregovoril in 

ženam rekel: »Ne bojte se! Vem namreč da iščete Jezusa, križanega. Ni ga tukaj, kajti 

vstal je, kakor je bil rekel. Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen. Hitro 

pojdite in povejte njegovim učencem: ,vstal je in, glejte, pred vami pojde v Galilejo, tam 

ga boste videli.` Glejte, povedal sem vam.« (Sveto Pismo, Mt 28, 1 – 7). 
167

 https://svetniki.wordpress.com/zavetniki/, pridobljeno dne, 13.4.2015. 
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Slika 39 Osnutek za vitraj, sv. Ahacij 

 

Arhitekt pa je namesto izdelave novega zvonika dodal cerkvi prav 

posebno znamenitost. Nad centralno stavbo na južnem delu je postavil 

prav poseben stolpič, nekakšen svetilnik, v katerem sveti ti. večna luč. Ta 

luč je namenjena vsem rajnim, kajti tudi ti posvečujejo neposredni prostor 

okrog bogoslužne stavbe in so zaradi njihove tesne povezanosti s še 

živečimi svojci nekakšen garant pravilne, svete, rabe kompleksa kot 

celote.168 Zasnovan je kot mnogokotnik, v katerega so vstavljeni vitraji, 

popolnoma abstraktne kompozicije. 

 

                                                             

168
 Debevc 2011, str. 105. 
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Slika 40: Večna luč 

 

Pri Kregarjevem vitraju ni izrazitih slogovnih faz, ampak jih lahko delimo na 

vitraje, namenjene zgodovinskemu prostoru, in vitraju, ki je nastal za nove 

cerkve.169 Vitraj za nove cerkve je bil načrtovan skupaj s prostorom, tako 

da je prišlo do tesnejšega sodelovanja med slikarjem, arhitektom in 

naročnikom.170 Skupaj soustvarijo celostno umetnino, ki gledalca ne očara 

z razkošnostjo uporabljenih materialov, ampak z medsebojno 

povezanostjo elementov, ki sovpadajo in s tem tvorijo umetnino. 

Povezanost arhitektonskih in umetniških elementov je skrbno premišljena 

in s tem dajejo enoten vtis. 

 

Prvo skupno delo z Bitencem je bila sicer preureditev semeniške kapele, 

kasneje pa sta skupaj delovala na več projektih in skrbela za slovensko 

sakralno umetnost.171 V arhitekturnem pomenu vitraji predstavljajo medij, 

                                                             

169
 Komelj in dr. 2005, str. 92. 

170
 Prav tam, str. 92. 

171
 Prav tam, str. 94. 
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preko katerega v prostor vstopa svetloba. Svetloba, ki prodira skozi ta 

barvna stekla, nima le fizične, ampak tudi duhovno kvaliteto.172 

 

 

4.3 POSLIKAVA LESENEGA STROPA IN OSTALA SLIKARSKA 

OPREMA CERKVE 

 

V Cerkvi je sprva veljalo, da je bila umetnost podob namenjena neukemu 

občinstvu in so jim s tem približali pisano besedo. Ne gre prezreti niti, da je 

včasih bogoslužje potekalo v latinščini. Umetnost v sakralnem prostoru 

ima poleg krasilne tudi sporočilno vlogo, zato je umetnik omejen v svojem 

izražanju. Ker naj bi ta ustvarjal umetnost zaradi svoje »notranje nuje«173, 

mora doseči kompromis, kako lahko s svojim likovnim dosežkom dvigne 

videnje gledalca na višjo raven.174 Kregar se je odločil za kompromis, pri 

katerem upošteva slogovne, formalne in vsebinske rešitve, nikakor pa le te 

ne posegajo v njegov slikarski credo175. Zlitje lastnih ciljev z željami 

naročnikov je dosegel z vrnitvijo v figuraliko svojega umestnega obdobja, 

poetičnega realizma176, v nekaterih delih pa se približa tudi fazi nove 

                                                             

172
 Šorli Puc 1999, str. 44. 

173
 Komelj in dr. str. 34. 

174
 Prav tam, str. 35. 

175
 Prav tam, str. 35. 

176
Asta Vrečko, Barvni realizem in njegov pomen za slovensko slikarstvo: Barvni ali 

poetični realizem je oznaka za slikarstvo, ki se je pojavilo v tridesetih letih, ko so na 

umetniško prizorišče stopili slikarji, izšolani na zagrebški likovni akademiji. Ti so se po 

vzoru profesorjev in pod vplivom sočasnega hrvaškega intimističnega slikarstva naslonili 

na tradicijo francoskega modernizma. V tridesetih letih so bili najizrazitejši predstavniki 

tovrstnega slikarstva zbrani v krogu Kluba neodvisnih in njihova produkcija, tako na 

vsebinski kot likovni ravni kaže izrazit vpliv zagrebške šole, zlasti Vladimirja Becića in 

Ljube Babiča. Pomembno vlogo pri vzpostavitvi barvnega realizma kot prevladujočega 

sloga predvojnega obdobja pri nas je imela tudi revija Umetnost, ki je izhajala med letoma 

1936 in 1945. Tradicija barvnega realizma se je do neke mere ohranila na po vojni ustanovljeni 

Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 

(http://www.academia.edu/3671950/Vloga_barve_v_vizualni_retoriki_pravoslavnega_cerkvenega_rit

uala_str._8-

9._Function_of_Colour_in_the_Visual_Rhetoric_of_the_Orthodox_Church_Ritual_pp._8-9, 

pridobljeno 13.4.2015); 

Komelj in dr. 2005, str. 36. 
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figuralike177. V tej maniri je nadgradil slovensko sakralno slikarstvo tako po 

ikonografski vsebinski plati kot po notranje izrazito prvinski strukturi, 

kompoziciji, oblikovni in barvni inovativnosti178. Izhodišče za njegova 

slikarska dela je prav barva, ki je bila sprva nekoliko zamolkla, v tonskih 

krednih odtenkih, pozneje pa je zažarela v najmočnejši intenziteti. 

 

Na vzhodnoalpskem območju so najstarejši ohranjeni spomeniki iz 15. 

stoletja. Ohranjenih pa je kar nekaj cerkva, ki so bile pozidane v romaniki 

in zgodnji gotiki, a niti enega poslikanega lesenega stropa iz tega časa. 

Vendar lahko domnevamo, da so bili starejši stropi okrašeni tako s 

figurativnimi kompozicijami kot z dekorativnimi vzorci, ki so se do 15. 

stoletja razvijali skladno s splošnoveljavnimi zakonitostmi slikarstva in 

estetike prostora.179 Ponekod so vidne korenine iz zgodnjega srednjega 

veka in za te vzorce vemo, da gre za variante preprostega pravzorca, ki se 

je razselil po vsej srednjeveški Evropi.180 V približno poldrugo tisočletje 

trajajočem razvoju so poslikani leseni stropi kot samostojno arhitekturno-

slikarski organizem premerili pot, ki jo moramo obravnavati kot razvoj 

posebne zvrsti umetnosti.181 Poslikani leseni stropi sodijo med spomenike, 

ki jim je usoda po večini odmerila kratko življenjsko dobo.182 

Sama lesena konstrukcija stropa je postavljena na dva prečna 

železobetonska nosilca. Slikar si je zamislil segmentno poslikavo s čistimi 

geometrijskimi formami, kot bi bila preko stropa položena pisana preproga, 

ki se le nadaljuje v svetlobi oken.183 Prav take moderne stilizirane likovne 

rešitve, geometrijske simbole, lahko zasledimo tudi na Kregarjevih mašnih 

plaščih.184 Ne gre prezreti, da se je slikar tu opiral na lesene strope, 

                                                             

177
 Romar k lepoti  2005, str. 38. 

178
 Komelj in dr. 2005, str. 36. 

179
 Golob 1988, str. 30. 

180
 Golob 1988, str. 36. 

181
 Golob 1988, str. 11. 

182
 Golob 1988, str. 7. 

183
 Filipič 1979, str. 75. 

184
 Romar k lepoti 2005, str. 39. 
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poslikane s šablonastimi vzorci. Iz 15. stoletja je kar nekaj ohranjenih takih 

lesenih stropov (Maloše, sv. Marjeta, ok. 1500; Slanica, sv. Lenart, 1498; 

Sv. Peter nad Sv. Primožem, 1470–1480 in dr.). Ornamenta se ne da 

zajeti v obrazce, ki sicer veljajo za razvoj slikarstva in kiparstva, lahko pa 

enak vzorec zaživi povsod, ne glede na slogovno obdobje, prostor in 

čas.185 

 

 

Slika 41: Poslikava stropa 

 

Nad oltarjem se poševno dviga križ, ki je prav tako dekorativno poslikan186, 

z geometrijskimi formami in nadaljuje maniro poslikave stropa. 

 

                                                             

185
 Golob 1988, str. 36. 

186
 Filipič 1979, str. 75. 
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Slika 42: Križ nad  oltarjem 

 

Vse poglede iz katerega koli mesta sakralne notranjščine pritegne 

dominantni Kregarjev slikarski triptih.187 Delo je razdeljeno na tri dele, v 

katerih je v vsakem centru naslikana ena od oseb. Na sredini je 

upodobljen Odrešenik, Kristus z rokami v drži oranta. Na levi strani je 

upodobljena sv. Barbara, na desni pa sv. Jožef delavec. 

 

Osebe so stilizirane do te mere, da jih spoznamo po njihovih atributih. 

Upodobitev je ploskovita in stilizirana. Opuščanje nepotrebnih detajlov 

umetnik nadomesti z izrednim barvnim spektrom.  

                                                             

187
 Kavčič 2009, str. 45. 
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Slika 43: Triptih 

 

Odrešenik ali Kristus z rokami v drži oranta na sredini je upodobljen odet v 

belo pregrinjalo, ki je barvno modelirano tako, da dobimo občutek močno 

gubane draperije. Obdaja ga svetniški sij, iz katerega je čutiti sij svetlobe. 

Ozadje je zlato rumeno in s tem je povečan dramatičen učinek. Oseba 

lebdi v zraku, kar umetnik dodatno podkrepi še z manjšimi lisami bele 

barve, ki gledalca asociirajo na podobe oblakov. Za njim se razprostira 

oranžen kvadrat, ki se razteza od njegovih gležnjev do pasu. Da gre za 

Odrešenika nam priča pet ran, po dve na nogah, dve na rokah in ena na 

desni strani prsnega koša. S tem, ko je bil Jezus Kristus križan, je s svojim 

trpljenjem in smrtjo odrešil svet in s tem dal navadnim smrtnikom možnost 

vstajenja in novega življenja. Upodobljen je v pozi Oranta, molilca (roki ima 

dvignjeni ob telesu) in s to gesto Jezus Kristus moli za vse nas. 

 

Sv. Barbara188, zavetnica rudarjev, je upodobljena levo od Kristusa na 

ožjem platnu. Belo obleko ima prekrito z zelenim ogrinjalom. Desno roko 

                                                             

188
 Za Barbaro so se kmalu, ko je nekoliko odrasla, začeli potegovati številni snubci, saj ni 

bila samo bogata, pač pa tudi lepa, učena in bistrega razuma. Vztrajno jih je zavračala, 

ker je čutila, da more v svojem življenju narediti še kaj več. Po zaslugi znamenitega 

učenjaka Origena se je začela zanimati za krščanstvo, se udeleževala skrivnih srečanj in 
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ima dvignjeno k srcu in v njej drži kelih s hostjo, Kristusovim telesom. 

Spoznamo jo po njenem atributu, stolpu s tremi okni. Da gre za svetnico, 

nakazuje svetniški sij. Ozadje je naslikano kot nek preplet preprog. Od 

črtaste, kjer so nanizane modre, rdeče in vijolične črte, do oranžne, ki je 

tako kot prej postavljena za figuro.  

 

Sv. Jožef delavec189 na drugi strani je naslikan na enako barvno 

obdelanem ozadju kot sv. Barbara. Da gre za sv. Jožefa delavca, 

zavetnika vseh obrtnikov, nam umetnik nakaže s svetniškim sijem in z 

                                                                                                                                                                       

bogatih pogovorov kristjanov ter se kasneje dala krstiti. Ker je oče, zagrizen nasprotnik 

kristjanov, počasi nekaj zaslutil, pa tudi zato, ker se je zanjo zaradi njene lepote bal, je dal 

sezidati in jo zapreti v stolp z dvema oknoma. Kmalu je odpotoval na daljše potovanje, 

Barbara pa je medtem delavcem ukazala, naj namesto dveh vzidajo tri okna. Ko se je oče 

vrnil s potovanja, je takoj videl, da ima stolp še tretje okno, pred vrati pa je našel križ. 

Barbara mu je pojasnila, da je to simbol Svete Trojice in da tako skozi vsa tri okna 

»prihaja k njej milost troedinega Boga«. Priznala mu je, da je medtem, ko je bil odsoten, 

prejela krst. To je očeta tako razkurilo, da je stopil proti njej, da bi jo udaril, pa je v tleh 

nenadoma nastala odprtina, ki jo je skrila (zato je zavetnica rudarjev). Oče jo je dal 

zapreti v stolp, a so se vrata sama od sebe odprla. Kasneje jo je odvlekel pred deželnega 

upravitelja, ta pa jo dal bičati. A Barbari se je to zdelo kot božanje s pavovim perjem. 

Ponoči se ji je prikazoval Kristus (angeli), ji ozdravljal rane in krepil. Deželni upravitelj jo je 

dal tepsti s kiji, jo žgati z baklami in ji odrezati prsi. Na koncu je ukazal, naj jo usmrtijo z 

mečem. Njen oče Dioskur ji je sam odrezal glavo, a ga je že v naslednjem trenutku  ubila 

strela. Kljub temu, da je njeno življenje ena sama, težko preverljiva in nezanesljiva 

legenda, jo ljudje vseh časov izredno častijo in jo prištevajo k štirinajstim priljubljenim 

zavetnikom v sili. (http://semenisce.si/sv-barbara-273-306, pridobljeno dne, 18.4.2015). 
189

 Praznik sv. Jožefa Delavca so prvič praznovali 1. maja 1955. Bogoslužje tega 

praznika nas živo opozarja na nekaj, kar je v redu odrešenja zelo velikega pomena: na 

socialni položaj tistega svetega moža, katerega je poleg Device Marije Bog najgloblje 

pritegnil v zgodovino odrešenja. Marijin deviški mož in Jezusov krušni oče je bil delavec – 

'tesar'. In Cerkev kaže nanj kot na zavetnika in zgled vseh delavcev, predvsem tistih, ki 

živijo od dela svojih rok. Spomin in češčenje velja čisto določenemu delavcu, 'tesarju' sv. 

Jožefu, ki pa ima prek Kristusa globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi zgodovine in 

sveta. Tega preprostega, toda pravičnega moža je Bog poklical, da bi z delom svojih rok 

preživljal učlovečenega božjega Sina, dokler ne bi dorastel. Tudi tukaj pa nam Cerkev 

pove, da se versko češčenje ne sme ustaviti ob osebi sv. Jožefa in da gre vse 

poveličevanje navsezadnje le Jezusu, ki mu je bil sv. Jožef nadvse skrben varuh in 

hranitelj. Bogoslužne molitve današnjega praznika se začenjajo s povabilom: »Pridite, 

molimo Kristusa Gospoda, ki je hotel veljati za delavčevega sina.« 

(http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/628-jozef-delavec, pridobljeno 

dne, 18.4.2015). 
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orodjem, ki ga ima ob sebi. Sekira, kladivo in žaga, za njim pa je 

naslikanih nekaj prislonjenih desk.  

 

Kregar se v svojih sakralnih delih pogosto preigrava s postavitvijo figur 

enkrat na trdna tla, drugič jih izriše v prazen prostor ali pa jih postavi pred 

abstraktni prt brez iluzijske globine190. 

 

Levo in desno ob oltarju se nahajata še dve Kregarjevi deli. Levo je 

upodobljen Jezus in Janez Krstnik191 med Jezusovem krstom192. Jezus 

stoji v vodi, z belo rjuho ovit okoli pasu. Roki ima prekrižani na prsih in z 

mimiko telesa in obraza nakazuje popolno predanost. Janez Krstnik, 

oblečen v preprosto oblačilo, stoji ob njem in ga krščuje. Nad Jezusom je 

upodobljen bel golob, kateri je simbol Svetega Duha, obdan s svetniškim 

sijem. V delu se odraža značilnost umetnikovega izraza, zlasti v mehkih in 

širokih barvnih lisah razbita tonalnost, ki je sicer nekoliko kredno prirejena. 

Barve razmešča v ploskovnih nanosih, le senčeni deli se ostro ločijo od 

tistih, ki izžarevajo svetlobo že sami na sebi.193 Ta motiv je Kregar uporabil 

tudi na sliki, ki jo je naslikal za župnijske cerkev v Brežicah leta 1965.194 

                                                             

190
 Komelj in dr. 2005, str. 36. 

191
 »Začetek evangelija o Janezu Krstniku, božjem Sinu. Kakor je pisal prerok Izaija: 

''Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot; glas 

vpijajočega v puščavi: Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze'', prišel je 

Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve za odpuščanje grehov. In 

prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi Jeruzalemčani in so se mu, spovedujoč se svojih 

grehov, dajali krstiti v reki Jordan. Imel pa je Janez obleko iz velblodje dlake in usnjen pas 

okoli ledij ter je užival kobilice in divji med. In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od 

mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovega 

obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Sveto Pismo, 

Mr 1,1 – 8). 
192

 »Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se dal Janezu krstiti v Jordanu. In ko 

je stopil iz vode, je videl odpirajoča se nebesa in Duha, ki je kakor golob prihajal nadenj in 

na njem ostal; in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam 

veselje.« (Sveto Pismo, Mr 1, 9 – 11). 
193

 Bassin 1972, str. 26. 
194

 Komelj in dr. 2005, str. 40. 
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Slika 44: Jezusov krst 

 

Desno pa je upodobljena Marija z Jezusom. Pri upodobitvi je uporabil svoj 

tipičen izraz. Nanos večjih barvnih ploskev, ki se v ozadju združujejo v 

neko abstraktno naravo, figure v ospredju pa kot bi lebdele v vsej svoj 

svetosti. Marija je upodobljena kot ženska odeta v modro ogrinjalo. Z 

barvno modelacijo slikar ustvarja na draperiji močan učinek gubanja. V 

naročju drži Jezusa, ki se v rdeči obleki obrača proti vernikom.  

 

 

Slika 45: Marija z Jezusom 
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4.4 FRESKA SV. DRUŽINE NA ZUNANJŠČINI 

 

Nad vhodom v cerkev je Stane Kregar v tehniki freske naslikal sv. Družino, 

ki opravlja vsakdanja opravila. Marija navija prejo, Jožef s sekiro v roki in 

na njegovi levi Jezus, ki mu pri delu pomaga. Le-ta je upodobljen v 

najstniških letih, kar je zelo redko. Poleg njih pa so upodobljeni štirje 

poklici. Rudar, ki s pnevmatskim kladivom koplje rudo, kmet in kmetica pri 

spravilu slame, klekljarica, ki je zatopljena v svojo bulo in gozdar, ki se z 

motorno žago odpravlja na delo. V tem delu se je Kregar s socialno 

tematiko še enkrat poklonil delavstvu195. 

 

Slika 46: Freska nad vhodom 

 

Vse svoje freske je Kregar izdelal sam, dragocena pomoč so mu bili 

zidarji, ki so pripravili oder in svež omet na steni. Zidarjem je pripisal iste 

zasluge kot sebi za nastalo fresko, zato so le-ti vedno podpisani. Predloge 

za sam motiv je imel pripravljene že v naprej, tako da je njegovo delo 

potekalo hitro in je tudi velike stenske ploskve končal v enem dnevu.196  

                                                             

195
 Komelj in dr. 2005, str. 65. 

196
 Prav tam, str. 52. 
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4.5 SLIKASKI OKRAS NA ŽUPNIŠČU 

 

Leta 1972 je bilo ob cerkvi sezidano še župnišče, za katero je bil načrt 

narejen skupaj s cerkvijo. V pritličju so veroučne učilnice, v nadstropju pa 

župnijski in dekanijski urad z bogatim arhivom.197 Sama zasnova župnišča 

sovpada z že prej obstoječima objektoma. Prav tako kot pri cerkvi je 

arhitekt Anton Bitenc tudi pri načrtovanju župnišča uporabil njemu sorodne 

materiale. 

 

 

Slika 47: Župnišče 

 

Na zunanjih stenah sta sgrafitta198, ki predstavljata Jezusa kot prijatelja 

otrok in sv, Krištofa, varuha voznikov. Oba sgrafitta sta delo umetnika 

Staneta Kregarja. 

                                                             

197
 Filipič 1979, str.76. 

198
 Sgraffito ali vrezanka (ital. sgraffiare – spraskati, ostrgati) je zidna slikarska tehnika, ki 

je predvsem primerna za dekoracijo fasad, uporablja pa se tudi za dekoracijo notranjosti 

tako javnih kot zasebnih objektov. Zelo razširjeno je istovetenje sgrafitta z grafiti, kar pa ni 

povsem natančno. Praviloma je beseda grafiti splošen pojem za vse vklesane zidne 

dekoracije in napise, medtem ko je sgrafitto le ena od tehnik zidne poslikave in njen 

proizvod. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Sgraffito, pridobljeno dne, 19.4.2015). 
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Stane Kregar se je s tehniko sgrafitta prvič resneje spoprijel leta 1967.199 

 

 

Slika 48: Jezus prijatelj otrok
200

 

 

Jezus je frontalno obrnjen k gledalcu. Levo in desno ob njem sta 

upodobljena dva otroka, ki se s pogledom obračata k njemu.  

 

 

                                                             

199
 Komelj in dr., str. 68. 

200
 »Prinašali so mu tudi otročiče, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašavce grajali. Ko 

je Jezus to videl, se je vznejevoljil in jim rekel: »Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, in 

ne branite jim, za take je namreč božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor božjega 

kraljestva ne sprejme kakor otrok, ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in 

jih tako blagoslovil.« (Sveto Pismo, Mr 10, 13 – 16). 
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Slika 49: Sv. Krištof 
201

 

 

Upodobljen je sv. Krištof, ki na rami nosi Jezusa. V roki drži palico, ki je 

višja od njega. Hodi po vodi, v kateri so ribe. V samem prizoru je 

upodobljen tudi bel golob. Podobno upodobitev je Kregar naredil tudi na 

zvoniku župnijske cerkve v Ljubljani Bežigrad leta 1967.202 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

201
 Svetnik in mučenec, 3. stoletje. Slikarji ga upodabljajo kot velikana s palico, ki čez 

reko nosi dečka s svetom v roki. Priporočajo se mu vozniki, graditelji mostov, tisti, ki imajo 

zobobol, glavobol (http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Kri%C5%A1tof, pridobljeno dne, 

19.4.2015). 
202

 Komelj in dr. 2005, str. 68. 
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5 SKLEP 

 

Razvoj sakralne arhitekture je bil pogojen s časom, v katerem se je le-ta 

nahajala. Vedno se je prilagala času in ljudem, vernikom, ki so vanjo 

zahajali. Od cerkva, ki so bile opremljene z zgodbami, ki so jih ljudje 

razumeli, do vedno bolj umetniško dodelanih umetnin, ki so gledalca 

pustila brez besed. V času baroka se je vpeljala besedna zveza celostna 

umetnina. Namen take cerkve je bil spodbujati kolektivno čustvovanje in 

krotiti vernika z omamljanjem njegovih čutov. Spajanje različnih zvrsti za 

doseganje globalnega učinka, v katerem je bistvenega pomena bogastvo 

uporabljenih in simuliranih materialov, povezano s tehničnimi dosežki 

izvedbe.203  V sodobni sakralni arhitekturi pa gre za drugačen tip celostne 

umetnine. Naročnik, arhitekt in umetnik skušajo soustvariti prostor, ki bo 

verniku blizu. S celostno podobo prav tako igrajo na karto čustev in emocij, 

vendar v sodobno odprtem, svetlem prostoru je ta popolnoma drugačna. 

Vernika prevzame prostor, barve, čistost. Vsa ta monumentalna zračnost 

ne pusti nobenega gledalca ravnodušnega. Prav s tem sta se poigravala 

arhitekt Anton Bitenc in umetnik Stane Kregar. Prvi je v centralno 

usmerjenem prostoru dal obiskovalcu občutek majhnosti, pa vendar 

občutek, da je velik del neke celote, ki jo tvori z ostalimi. Zunanjost 

objekta, ki je vpeta v okolje in prostor in se kljub svoji velikosti skriva med 

drevoredom in bregom reke Idrijce, na zunaj ne razkriva svoje prave 

razsežnosti. Da jo začutimo, moramo stopiti vanjo. Slednji pa je s svojo 

umetniško prisotnostjo v prostor pričaral občutek božjega. S preigravanjem 

barv, svetlobe in preprostostjo podob očara tako ukega kot neukega 

gledalca. Monumentalna slikana okna ali bolje rečeno steklene stene v 

prostor prepuščajo svetlobo, ki se spreminja glede na uro, mesec in letni 

čas. Odbleski te svetlobe nas vedno spremljajo povsod. Tudi ob pogledu 

na strop lahko v prepletu teh geometrijskih oblik občutimo odblesk teh 

delcev barvnega stekla. Specifičnost materiala kot je steklo ponuja 

umetniku, če ga le-ta spozna v vseh tehnoloških značilnostih, mnogo več 

                                                             

203
 Debicki 2004, str. 150. 
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kot barve v tubah. Vendar tudi te smeri umetnosti v našem primeru ne gre 

prezreti. 

Vključevanje že obstoječega objekta, v našem primeru zvonika, bi lahko 

pomenilo skoraj donkihotovsko dejanje. Arhitekt se je same umestitve lotil 

zelo premišljeno. Z zamikom vhoda v cerkev zvonik dobi popolnoma drug 

pomen. Včasih se je vedno vstopalo v cerkev skozi zvonik; tako je imel 

dve funkciji, vhod in zvonik ob enem. Arhitekt mu je odvzel eno lastnost in 

ga s tem popolnoma izpostavil gledalcu. Mogoče zaradi svoje razgibanosti 

deluje kot tujek, vendar na eni strani župnišče in na drugi strani cerkev 

situacijo nekoliko umirjata. Sprejemata ga medse in skupaj ustvarjajo 

navidezno celoto. 

Z Drugim vatikanskim koncilom se je tako spremenil način gledanja tudi na 

sakralno arhitekturo. Ta je postala sodobna in modernejša. Vstop sodobne 

umetniške prakse v sakralne objekte je to približal obiskovalcu in stopil v 

korak s časom. Sama zasnova objektov je postala usmerjena k potrebi 

tako vernikov kot samemu bogoslužnemu namenu. 
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