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Križnogorska cerkev je ena od podružnic starološke župnije sv. Jurija. Ljubka 
cerkev na slikoviti vzpetinici kot tipična slovenska veduta je priča tisočletne 
tradicionalne ljudske vernosti in je tudi priljubljena izletniška točka. V lanskem in 
letošnjem letu je bila zamenjana dotrajana streha na zvoniku. S tem so se končala 
obsežna obnovitvena dela, ki so trajala vse od leta 1997. Tako je cerkev zopet 
dobila svojo nekdanjo podobo. Miha Legan je obnovil vse oltarje, glavnega v letu 
2001, stranska pa leta 2004. Lado Orešnik je leta 2005 po stari maniri poslikal 
strop cerkve. Zunaj sta bili urejeni drenaža cerkve in pohodni plato okoli nje. 

Predno predstavimo letošnja dela, poglejmo še, kaj je o cerkvi leta 2010 
povedal dr. France Štukl v knjižici Starološki romar.

»Pod križnogorski zvon je včasih spadalo šest raztresenih kmetij. Vas Križna 
Gora se navaja že v urbarju leta 1291, cerkev pa se prvič omenja leta 1501. 
Prvotno je bila cerkev posvečena sv. Urhu, sozavetniku freisinške škofije. Leta 1867 
so svetnika zamenjali s sv. Križem, kakor se je vas že prej imenovala. Verjetno gre 
tudi v tem primeru za staro lokacijo. Legenda pripoveduje, da je bila včasih cerkev 
v vasi, kjer se še vidi nedoločena groblja. 
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Najstarejši del cerkve iz druge polovice 15. stoletja je prezbiterij, podoben 
pevenskemu, z istim kamnoseškim znakom. Figuralna sklepnika sta le sv. Urh 
in Marija. Ostali sklepniki so rozete, angelske glavice in ščitki. Dve konzoli imata 
podobo leva. Prezbiterij je do tridesetih let 16. stoletja stal samostojno. Takrat so 
prizidali del ladje, na kar kažejo freske Jerneja iz Loke na fasadi in odkriti prizori 
v notranjščini. Jernej je takrat poslikal tudi stene prezbiterija zunaj in spodnje 
prizore v notranjosti. Ladja je bila krajša kot je danes. Prezbiteriju so v baroku 
prizidali zakristijo, ob zahodni fasadi pa zvonik, ki prvotno ni bil povezan z ladjo. 
Nekaj časa je bil del ladje lesen. Ladjo so v šestdesetih letih 19. stoletja dozidali 
do zvonika in jo razširili z bočnima nišama, da je cerkev dobila današnjo podobo. 
Podružnica sv. Križa je najbolj znana po freskah v prezbiteriju. Zvezdasti rebrasti 
obok je v celoti poslikan. Kristusu vladarju v glavnem polju slede pojoči angeli z 
glasbili in napisnimi trakovi. Na sosvodnicah so simboli evangelistov, Jagnje božje 
in preroka Izaija in Joel. Gre za primer poslikanega »kranjskega prezbiterija«. 

Posebno zanimiva pa sta dva prizora na severni steni v polju med konzolama, 
oboka, ki prikazujeta legendi sv. Korbinijana in sv. Urha. Realistični prizori 
presegajo gotske vzore in kažejo na realizem nemške renesanse, kar je potrdila 
tudi najdena letnica 1502. Prvi prizor je iz legende sv. Korbinijana, prvega 
freisinškega škofa in zavetnika freisinške škofije (okrog 680-730). Papež ga je 
posvetil v misijonskega škofa brez stalnega sedeža. Nekaj časa je deloval na 
Meranskem na južnem Tirolskem, pozneje je stoloval v Freisingu, kamor so iz 
Merana, kjer je umrl, kasneje prenesli njegove posmrtne ostanke. Kar dvakrat 
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je potoval v Rim. Iz tega potovanja sta dva legendarna prizora. Na potovanju je 
svetnika spremljalo številno spremstvo. V soteski je medved napadel škofovo 
tovorno mulo in jo raztrgal. Škofov ukaz je ukrotil medveda, ki je moral prevzeti 
mulin tovor.

Druga dva prizora sta iz legende sv. Urha, škofa v Augsburgu v času 
madžarskih napadov in zmage na Leškem polju leta 955. Prva slika kaže 
realistično notranjščino, s pogledom na pokrajino, kjer se pogovarjata Sv. Urh 
in škof Konrad iz Konstance. Govorila sta vso noč. Zjutraj ju je presenetil sel s 
pismom. Za plačilo je dobil kurje bedro, ki je ostalo od večerje. Sel je bedro spravil 
v torbo, da bi škofa očrnil zaradi nespoštovanja posta. V drugem prizoru stoji 
hudobni sel pred knezom in škodoželjno kaže bedro. To se mu je pred knezom, 
dvorjanom in dvema radovednežema, ki gledata v dvorano, spremenilo v ribo. 
Freske so nastale v času škofovanja podjetnega škofa Filipa, ki smo ga že večkrat 
omenili in jim je gotovo tudi botroval. Stilno imajo prizori na obeh legendah že 
renesančne značilnosti. So pravo bogastvo za študij realističnih detajlov iz tistega 
časa, glasbenih instrumentov, noš, opreme in drugih predmetov. Spodnji del 
prezbiterija je poslikal Jernej iz Loke, v času dozidave ladje.

Veliki oltar je zlatega tipa. Ko so zamenjali patrocinij, so sv. Urha prestavili na 
desni stranski oltar. V osrednjo nišo glavnega oltarja so postavili prizor Križanja iz 
druge polovice 19. stoletja. Levo ob osrednji niši je sv. Blaž, na desni sv. Krištof. V 
atiki je v središču Marija, na levi strani sv. Katarina in na desni sv. Barbara. Prav na 
vrhu oltarja je sv. Avguštin. Levi stranski oltar je poznozlatega tipa in je posvečen 
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sv. Volbenku. Ob njem je na levi sv. Anton Padovanski, na desni naj bi včasih stal 
sv. Dominik. V atiki je sv. Jernej . Ob njem sta levo sv. Jedert in na desni sv. Neža. 
V desnem klasicističnem stranskem oltarju je v osrednji niši sv. Urh, ki je bil včasih 
v glavnem oltarju. Ob njem sta levo sv. Peter in desno sv. Pavel. V atiki je v sredini 
Marija, levo od nje sv. Apolonija in desno sv. Lucija. V južni stranski niši je slika 
sv. Helene, verjetno še iz 17. stoletja, čeprav jo nekateri pripisujejo Layerjevi šoli 
in naj bi izvirala iz Strahlove zbirke. Procesijski križ je še iz poznega baroka. V 
severni stranski niši je Gosarjeva slika Marije Kraljice z Jezusom iz časa njegovega 
sodelovanja pri župni cerkvi. Zvonovi so iz jeseniške železarne iz leta 1923.«



Sveti papež Janez Pavel II. je ob svojem obisku Slovenije od 17. do 19. maja 
1996 v enem izmed svojih nagovorov dejal, da je Slovenija dežela, ki je posuta 
s cerkvami in kapelicami. Mi bi lahko dodali, da bolj kot katerakoli dežela na 
svetu. Našim prednikom je bila želja, hrepenenje biti blizu Bogu in Mariji pa tudi 
svetnikom, zlasti različnim zavetnikom, tako močna, da so jim želeli ne le po 
mestih, vaseh in trgih, ampak tudi po vseh gričih in hribih domovine postaviti 
svetišča, cerkve in kapelice, križe in razpela. Ta znamenja so jim govorila o 
Božji ljubezni in o tem, da jim je Bog po svojem Sinu in njegovi Materi pa tudi 
po različnih zavetnikih blizu, da jih spremlja, blagoslavlja, varuje in rešuje 
iz različnih stisk in nevarnosti. In zato jim ni bilo žal nobenega napora, da bi 
zgradili taka svetišča tudi po bolj odročnih in včasih težko dostopnih krajih. In te 
cerkve in kapelice je Slovenec obnavljal, vzdrževal in ohranjal skozi stoletja naše 
zgodovine. Ko morda take cerkve po svetu in Evropi marsikje propadajo ali so 
zanemarjene ali pa se jih celo prodaja v druge namene, ker ni več obiskovalcev, 
pri nas te zgradbe obnavljamo, vzdržujemo in gradimo celo nove, zlasti tam, 
kjer so bile med vojno in po njej porušene in seveda v novih naseljih. Takšno 
znamenje je tudi lepotica na Križni Gori, ki je našemu človeku že več kot 500 let 
blagodejen spremljevalec v stiskah, težavah in naporih vsakdanjega življenja in 
mu govori, naj vse svoje skrbi zaupa Njemu.
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Stanje ostrešja zvonika je bilo zaskrbljujoče. S strehe so odpadale skrilave plošče, 
kar je bilo nevarno. Voda je pronicala v notranjost in zelo prizadela ostrešje, še 
posebej nosilni leseni okvir. Tudi polkna so bila v zelo slabem stanju.
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Obnovitvena dela v letih 2018 in 2019
Lepa baročno členjena streha zvonika je morala počakati boljših časov. 

Skrilasti strešniki so vedno hitreje odpadali, propadalo je tudi ostrešje, predvsem 
nosilni okvir. Voda pa je začela zamakati še sam zvonik. Nujno je bilo potrebno 
obnoviti streho zvonika. Pogodbo za izdelavo smo podpisali že v letu 2017 in 
plačali avans. Takrat (8. marca 2017) smo tudi vložili vlogo na ZVKD Slovenije, s 
prošnjo za pridobitev kulturno varstvenih pogojev in soglasja za obnovo strehe 
zvonika podružne cerkve. Žal se je prošnja nekje založila. Po dolgem čakanju smo 
naslednje leto (14. februarja 2018) ponovno vložili prošnjo za izdajo soglasja in 
ga dobili 6. marca 2018. V njem so zahtevali, da mora biti izvajalec del Marko 
Kožuh iz Zminca in da je zvonik potrebno prekriti s kritino »alu Prefa«. Prošnjo za 
dovoljenje za obnovo zvonika smo 14. julija 2018 naslovili tudi na Gospodarsko 
komisijo pri Nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani in takoj prejeli dovoljenje. Ker 
smo že preje podpisali pogodbo s podjetjem Tavmar, sem le tega prosil, naj do 
jeseni 2018 izvrši vsa tesarska dela na zvoniku, prekritje s pločevino pa bo izvršil 
Marko Kožuh. 
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Žal je podjetnik Marjan T. tako dolgo odlašal s tesarskimi deli na zvoniku, da 
se je vse zavleklo v sredino oktobra. Uspel je sicer postaviti oder do vrha zidanega 
dela zvonika in spustiti na tla dotrajano ostrešje zvonika, nato pa smo z njim 
zaradi zavlačevanja prekinili sodelovanje. V hudi stiski sta nam priskočila na 
pomoč Jože Ravnikar in Marko Kožuh. Ta nam je poslal odličnega tesarja Simona 
Demšarja. Jože Ravnikar je na zvoniku izvršil vsa zidarska dela (izdelava venca 
in betoniranje plošče na vrhu zvonika), Simon pa je medtem izdelal povsem 
novo ostrešje za zvonik in ga skupaj z Markom Kožuhom zaprl z deskami. Zvonik 
sta prekrila z bitumensko folijo in v soboto, 17. novembra 2018, je bilo povsem 
novo ostrešje dvignjeno na svoje mesto na zvoniku. Res zadnji hip, kajti potem 
se je začelo deževje in sneženje. Marca letos je Jože fasadni oder postavil do 
vrha zvonika, Marko pa je začel s prekrivanjem zvonika s pločevino, izdelal je 
križ in petelina iz nerjavečega jekla, jabolko je izdelal Franc Erjavec, pozlatil pa 
Miha Legan. Novi strelovod je montiral Marko Kožuh, priključek na ozemljitev je 
izkopal Polde Kalan, meritev strelovoda je opravil Pavel Lavrinec. V tem času je 
Zdravko Brelih s sinom Rokom in pomočnikom Domnom zakrpal in prebelil fasado 
zvonika. V istem času je Simon Demšar izdelal povsem nova, lepa polkna zvonika 
(osem) in jih vgradil v line zvonika. Vsa dela so bila zaključena v četrtek, 28. 
marca 2019. V ponedeljek, 1. aprila, je Jože končal s podiranjem fasadnega odra 
in ga naslednji dan vrnil trem lastnikom. Jani Ravnikar, ki je v začetku pripravil 
pomožno servisno pot za vozila in dvigala, je po koncu del delovno površino vrnil 
v prvotno stanje. Ves čas pa je delavcem stal ob strani ključar Polde Kalan, veliko 
pomagal in na koncu skupaj s svojimi domačimi počistil cerkev in okolico. V oporo 
sta nam bila s svojo darežljivostjo tudi Boštjan Bernik skupaj z ženo Jožico, ki sta 
poskrbela za malice delavcem in dva zaključna likofa. Na tiho nedeljo, 7. aprila 
2019, smo imeli zahvalno mašo za srečno opravljena dela. 

Na prvo nedeljo v maju, 5. maja 2019, ob 10.30 uri je bila slovesna sveta maša 
z blagoslovom obnovitvenih del na zvoniku cerkve sv. Križa na Križni Gori. Z nami 
je bil g. škof dr. Anton Jamnik.

Zahvala gre Bogu, vsem izvajalcem in tistim, ki ste nam s svojimi darovi že 
pomagali in nam še boste. Vsi Križnogorci so se prošnji za pomoč prijazno odzvali, 
nekateri med njimi pa so darovali tudi večje vsote in smo jim zato posebej 
hvaležni. Za kritje obnovitvenih del cerkve na Križni Gori smo imeli tudi nabirko v 
župnijski cerkvi v Stari Loki. Lanskoletne stroške smo že poplačali (okrog 21.000 
evrov), priporočamo pa se še za pokritje letošnjih stroškov, ki znašajo okrog 
20.000 evrov.

Vaš župnik
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Razsut leseni okvir ostrešja,  
spuščanje ostanka strehe,  
vezava nosilnega okvirja ostrešja.
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Zvonik pred podiranjem fasadnega odra.
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