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 » Pripravila: Dr. Simona 
Kostanjšek Brglez, ZRC SAZU, 
Umetnostnozgodovinski inštitut 
Franceta Steleta

 » Pripravil: Milan Sternad iz 
Makol, fotograf in strasten 
zbiratelj starih fotografij in 
razglednic domačega in oko-
liških krajev. 

ZAKLADNICA
STARIH 

FOTOGRAFIJ

Poročna fotografija iz stare domačije v Makolah, 
verjetno okrog leta 1910.

V središču naselja 
Zgornje Poljčane stoji 
na obzidanem opuš-
čenem pokopališču 
cerkev sv. Križa, nek-
daj posvečena Materi 
Božji. 

Cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah 
do ustanovitve župnije leta 1760

Sv. Križ – kamen z napisom o Iringu

Sprva je bila podružnica la-
porske cerkve in je do leta 1251 
sodila v konjiško pražupnijo. Ko 
je patriarh Bertold leta 1245 bliž-
njemu studeniškemu samostanu 
podelil slivniško župnijo, so se 
cerkve nenadoma pripadle različ-
nim župnijam, kar studeniškemu 
samostanu ni ustrezalo. Prav za-
radi tega je v drugi polovici leta 
1251 sledila zamenjava nekaterih 
cerkva. Patriarh Bertold je cerkvi 
v Poljčanah in Laporju dodelil 
Studenicam oziroma slivniški 
župniji, konjiška pražupnija pa 
je v zameno dobila cerkvi na Ti-
nju in pri sv. Venčeslu (Zgornja 
Ložnica).

Kdaj je nastala?
Proti severu orientirano cerkev 

sestavljajo v tlorisu pravokotna 
ladja in k njej prizidani majhni 
kapelici ter nekoliko ožji pravo-
koten prezbiterij. Kot ostalina 
stare cerkve je pred prezbiterijem 
na vzhodu tristrano zaključena 
kapela z nekdanjo zakristijo ob 
severni steni, na zahodu pa kape-
la, ki je ostanek romanske ladje. 
K njej sta prizidana kvadraten 
zvonik na zahodu in pravokotna 
zakristija na severu.

Cerkev je nastala vsaj v dru-
gi polovici 12. stoletja, že pred 
letom 1251 je bila sedež duhov-

nije. Ustanovil jo je nek Irinc. V 
cerkvi je ohranjen rimski votivni 
Mitrov žrtvenik, ki ima napis 
tudi na hrbtni strani. Na posve-
tilnem napisu sta navedena Lu-
cius Annius Verus, ki mu je bila 
zaobljuba božanstvu namenjena, 
in Lucius Annius Senecinus, ki je 
dal izklesati žrtvenik. Oba sta na 
tem območju živela v prvi polo-
vici 3. stoletja. V visokem sre-
dnjem veku so kamen na hrbtni 
strani uporabili za ležečo napi-
sno ploščo, v katero je vklesan 
napis FVNDATVR VIVS ECLE-
SIE IRINC BONE MEMORIE. 
Na podlagi oblike črk je mogoče 
nastanek tega napisa s precejšnjo 
verjetnostjo datirati v drugo polo-
vico 12. stoletja, kar pomeni, da 
je najstarejši ohranjeni epigraf-
ski spomenik na Slovenskem. 
Morda je omenjeni ustanovitelj 
cerkve Irinc istoveten z Iringom 
iz nasledstva rodu Heme Brež-
iško-Selške, ki se v neki listini 
omenja leta 1157.

Romansko cerkev dozidajo 
in gotizirajo

Od prvotne romanske cerkve je 
ohranjen zahodni del stare ladje 
med gotskim zvonikom in novo 
prečno cerkvijo. V južni steni sta-
re cerkve je ohranjeno romansko 

okno. Ta cerkev je bila dolga dobrih 
pet metrov in je imela najverjetneje 
raven lesen strop. 

V poznem srednjem veku so cerkev 
gotizirali. Na zahodu so k pročelju 
romanske cerkve prizidali masiven 
zvonik in verjetno sočasno, na mestu 
romanskega oltarnega prostora, ka-
terega oblika ni znana, prizidali tudi 
tristrano zaključen prezbiterij z zak-
ristijo ob severni steni. 

Cerkev, ki je bila dolgo laporska 
podružnica, se še leta 1429 v neki 
listini Janeza Grasla omenja kot »die 
Kirche unserer Fraun«, to je cerkev 
Matere Božje. Pozneje – ni znano, 
kdaj – so cerkev posvetili sv. Križu. 

O Graslovi ustanovi
Leta 1430 je bila v cerkvi ustanov-

ljena tako imenovana Graslova usta-
nova. Plemiški rod Graslov, ki je živel 
v Poljčanah v 14. in 15. stoletju, je 

Sv. Križ
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Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot 
podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, ter v okviru raziskovalnega progra-
ma Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga iz državnega proračuna 
sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

STARE 
RAZGLEDNICE

Razglednica 
Spodnje Polskave iz 
leta 1910

imel dvor v fevdu od celjskih grofov. 
Prav Ulrik II. grof Celjski pa je dal le-
ta 1438 tako imenovani Graslov stolp 
v Poljčanah podreti, da se ne bi v njem 
utaborile čete njegovega sovražnika 
Friderika Habsburškega. 

Graslova ustanova je bila vezana 
na oltar sv. Katarine. Ustanovil jo je 
krški škof Ernest Auer, čigar brat To-
maž je zaradi nejevolje glede mej med 
svojimi posestmi in posestmi Graslov 
dal Rudolfa Grasla vreči v vitanjsko 
ječo, kjer je umrl. Leta 1430 je po 
razsodbi Hermana II. grofa Celjskega 
škof Ernest izdal ustanovno pismo za 
dve večni maši za Rudolfa Grasla v 
Poljčanah. Škof je kot dolžnosti te 
ustanove med drugim navedel, da mo-
ra duhovnik, ki bo prejemal dajatve, 
vsako nedeljo in vsak torek opraviti 
mašo za Rudolfa Grasla, ob nedeljah 
pa javno moliti za ustanovitelja, škofa 
Ernesta ter vse njegove prednike in 
naslednike. 

Obisk škofa
Maja 1487 je v imenu oglejskega 

patriarha cerkev obiskal škof Peter. 
Spremljal ga je Paolo Santonino, ki je 
v svojih popotnih zapiskih navedel, da 
je škof s spravnim obredom posvetil 
cerkev, ki so jo oskrunili Turki, ter 
oltarja sv. Križa in sv. Marije, ki so ju 
Turki prav tako poškodovali.

V cerkev pride baročni slog
Kot večina cerkva v 17. in 18. sto-

letju je bila tudi poljčanska barokizi-
rana. V novi slog so predelali ladjo 
in prezbiterij, ki so ju povišali in na 
novo obokali, verjetno sočasno pa je 
bil povišan tudi zvonik. Najverjetneje 
v tem času je cerkev dobila tudi nove 

Cerkev sv. Venčeslava, Zg. Ložnica, poslikava ladijskega oboka 

Sv. Križ - pogled v stari prezbiterij

oltarje.
Ko so na ozemlju sloven-

ske Štajerske sredi 18. stoletja 
opravljali vizitacije goriškega 
nadškofa Karla Mihaela grofa 
Attemsa, je pooblaščeni vizitator 
avgusta 1756 obiskal podružnič-
no cerkev v Poljčanah. Cerkev je 
imela glavni oltar posvečen sv. 
Križu, oltar sv. Marije, oltar sv. 
Jurija, v kapeli oltarja, posvečena 
Angelu varuhu in Žalostni Materi 
Božji, na pokopališču pa je bila 
kapela z oltarjem sv. Luke.

Tristrano sklenjena vzhodna 
kapela (nekdanji prezbiterij) in 
ravno zaključena zahodna kapela 
(nekdanji zahodni del ladje) sta 
bila v baroku banjasto oboka-
na. Oltarja sta del opreme stare 
cerkve in sta bila pred posveti-
tvijo nove cerkve prenovljena. 
V vzhodni kapeli je oltar Lurške 

Matere Božje, v zahodni pa ol-
tar sv. Družine. Del opreme stare 
cerkve v vzhodni kapeli je tudi 
Križani. 

Od baročne opreme cerkve 
sta delno ohranjena dva oltarja, 
glavni oltar sv. Križa in oltar sv. 
Luke, ki je stal v zgoraj omenjeni 
istoimenski kapeli na južni strani 

stare cerkve. Ob izgradnji nove 
cerkve so ju prenesli v majhni 
kapelici, prizidani k novi ladji. 
Od nekdanjega glavnega oltarja 
je ohranjen spodnji del nastavka 
in figure sv. Marije, sv. Magdale-
ne in sv. Janeza Evangelista ter 
Križani. Oltar sv. Luke v zahodni 
kapelici ima prav tako ohranjen 
spodnji del nastavka, na katerega 
je postavljena atika, ki je sicer 
brez okrasja, vendar oblikova-
na enako kot atika na oltarju sv. 
Družine. Figure sv. Valentina, sv. 
Luke in sv. Antona Padovanskega 
so zmerno razgibane.

Dekret o ustanovitvi nove 
župnije

Dne 6. julija 1760 je gori-
ški nadškof Karel Mihael grof 
Attems v Studenicah izdal in 
podpisal dekret o ustanovitvi no-
ve župnije v Poljčanah in njene 
izločitve iz župnije Laporje. Od 
tedaj so Poljčane samostojna žu-
pnija. 

BISTRIŠKE NOVICE, JULIJ 2021

bistriske.novice@novice.si • www.novice.si 4545BISTRIŠKE NOVICE, JULIJ 2021

Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot 
podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, ter v okviru raziskovalnega progra-
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STARE 
RAZGLEDNICE

Razglednica iz 
Slovenske Bistrice 
leta 1899

zadnji poli pred prezbiterijem 
pa sta v tistem obdobju zelo 
čaščeni podobi Srca Jezuso-
vega in Srca Marijinega. Z iz-
jemo sv. Cecilije in sv. Davida 
gre za svetnike, katerih upo-
dobitve na obokih ladij niso 
običajne. 

Leta 1923 je bila v Marijini 
cerkvi v Slovenski Bistrici pod 
ometom na slavoloku odkrita 
baročna freska. V župnijski 
kroniki je navedeno, da je bilo 
na njej na debelo malte in da jo 
je slikar Franjo Horvat popra-
vil. Gre za prizor Poveličanje 
sv. Frančiška Asiškega, ume-
ščenega v naslikano kartušo, 
ki jo pridržujeta angela. 

Leta 1929 je bil slikar v 
Slovenski Bistrici na delu v 
župnijski cerkvi sv. Jerneja, 
kjer je v celoti poslikal tri-
polni križnogrebenasti obok 
ladje. V navidezne okvirje je 
naslikal osemnajst svetniških 
figur, sedečih na oblakih. Polja 
zunaj okvirjev so odmerjena 
ornamentiki, ki pa jo je nasli-
kal domačin, slikopleskar Jurij 
Ačko. Med figurami vidimo 
evangeliste, cerkvene očete, 
apostole in ostale svetnike. 
V prvi poli so upodobljeni sv. 
Jakob starejši, sv. Janez, sv. 
Ambrož, sv. Tomaž, sv. Jakob 
in sv. Gregor, v drugi poli so 
upodobitve sv. Jakoba, cer-
kvenega zavetnika sv. Jerneja, 
sv. Avguština, sv. Tadeja, sv. 
Andreja in sv. Hieronima, v 
zadnjo polo nad pevsko em-

Cerkev sv. Venčeslava, Zg. Ložnica, poslikava ladijskega oboka 

Cerkev sv. Jerneja, Slov. Bistrica, poslikava ladijskega oboka 

poro pa je Horvat umestil sv. 
Matevža, sv. Matijo, sv. Si-
mona, sv. Filipa ter zavetnika 
cerkvene glasbe sv. Cecilijo, 
ki igra na orgle, in sv. Davida 
s harfo.

Poslikava kapele 
Horvatova je tudi poslikava 

kapele v Žabljeku. Leta 1931 
jo je dala postaviti žablječan-
ska rojakinja Neža Tkavc, 
gradnja pa se je zavlekla do 
pozne jeseni leta 1934. Fasa-
do poudarja visoka navznoter 
pomaknjena polkrožna niša, 
ki je v zgornjem delu poslika-
na. Nad okni je upodobljeno 
Jezusovo rojstvo in prihod ter 
poklon pastirjev, nad katerimi 
lebdi angel, ki jim kaže betle-
hemsko zvezdo. Prizor v zgor-

njem delu spremljajo trije pari 
angelov, od katerih osrednja 
dvojica pridržuje trak z napi-

som »Slava Bogu na višavah!«. 
Horvatove so tudi stenske 

slike v notranjščini, pri čemer 
je ornamentiki namenjen zelo 
majhen del. Severna stena med 
oknoma je poslikana s prizo-
rom Jezus blagoslavlja otroke, 
poslikana pa je tudi oltarna ni-
ša. V zgornjem delu so sredi 
žarkov sv. Duh v podobi belega 
goloba, Jagnje Božje in pelikan 
kot simbol Kristusove žrtve, v 
spodnjem delu pa sta prizora 
Izgubljeni sin in Usmiljeni 
Samarijan. Angela na slavo-
loku držita napisni trak »Srce 
Jezusovo bogato za vse, ki te 
kličejo.« 

Glede na primerjave z ne-
katerimi njegovimi sodobniki 
lahko Horvata umestimo med 
kakovostnejše cerkvene slikar-
je svojega časa.


