
JOŽE PLEČNIK
v cerkvi sv. Janeza 

Krstnika v Trnovem

Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika

uredila mag. Olga Paulič 

in Uroš Pust u.d.i.a. 

oktober 2022

Kratek zgodovinski oris cerkve sv. Janeza Krstnika

• V ljubljanskem škofijskem zapisniku je ohranjen zapis iz 12.4.1711, v 

katerem piše, da je imelo Trnovo pri mostu čez Gradaščico kapelico 

(stationem), ki je spadala k stolni cerkvi sv. Nikolaja. Most je bil meja 

med Trnovčani in Krakovčani.

• Arhitekt prve trnovske cerkve 1753 je bil Candido Zulliani. Posvetili 

so jo sv. Janezu Krstniku. Iz nje sta se ohranili dve baročni sliki 

Valentina Metzingerja: sv. Janez Krstnik in sv. Anton Padovanski. Ob 

cerkvi so zgradili župnišče, pred 1800 je postala cerkev župnija. Na 

veliko soboto 1833 je naš pesnik France Prešeren srečal v cerkvi Julijo 

Primic. 

• Ker je cerkev postala premajhna, so se odločili, da bodo zgradili večjo. 

Porušili so prvo cerkev, novo pa gradili od 1854 do 1857 po načrtih 

arhitekta Ivana Schoebla. Škof  Anton Alojzij Wolf  je 7.6.1857 

blagoslovil cerkev, v antependij glavnega oltarja so umestili relikvije 

mučenikov, svetnikov: Benedikta, Justa, Konkordije in Favstina.

• 14.4.1895 je bil veliki ljubljanski potres. Cerkev so popravili po 

načrtih Raimunda Jeblingerja, dobila je neoromansko historično 

podobo z bizantinskim pridihom. Novosti v cerkvi po letu 1900: 

poslikave Ivan Grohar in Matej Sternen, kipi bratov Kralj, lestenec s 

sv. Marijo.

• V letih 1921 – 1955 je arhitekt Jože Plečnik sodeloval z župnikom 

Franom S. Finžgarjem pri urejanju cerkve, njene okolice in na 

knjižnem področju. Kot soseda sta živela v prijateljskih odnosih. 

Letos  praznujemo Plečnikovo 150-letnico rojstva, ki je za Slovence 

posebej pomembna, saj je bilo veliko njegovih del v Ljubljani 

uvrščeno na seznam UNESCOve svetovne dediščine (2021).

• Župnik Janez Pogačnik je 1999 organiziral celovito prenovo cerkve in 

njene okolice. V sodelovanju z arhitektom Jožetom Motohom in 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine (Franc Kokalj) so cerkev 

restavrirali in opremili z deli sodobnih slovenskih umetnikov (A. 

Jemec, J. Bernik, T. Kržišnik,  D. Tršar, M. Rupnik, J. Suhadolc). 

Nastala je čudovita harmonija starega in novega. 

• Sedanji župnik Tone Kompare po letu 2003 prizadevno nadaljuje z 

deli v župnišču. Med drugim je zgradil Dom Janeza Krstnika za 

ostarele občane. 

JOŽE PLEČNIK

(Ljubljana: 23. 1. 1872 – 7. 1. 1957)

Arhitekt, urbanist, oblikovalec, pedagog 

FRAN SALEŠKI FINŽGAR  

(9.2.1871, Doslovče - 2.6.1962, Ljubljana)

Duhovnik, pisatelj, dramatik, prevajalec

F. S. Finžgar je prišel 1918 za župnika v trnovsko cerkev in ostal do 

upokojitve 1936. Do smrti je živel v svoji hiši v Trnovem. 

Arhitekt Jože Plečnik se je priselil 7. 10. 1921 na Karunovo cesto v  

Trnovo. Po prvem srečanju s Finžgarjem, sta začela prijateljevati in 

sodelovati na arhitekturnem in oblikovnem področju.  Med obema 

sosednjima posestvoma nista postavila ograje. 

PLEČNIKOVO DELO ZA FRANA SALEŠKEGA FINŽGARJA

• Spomenik padlim v prvi svetovni vojni, Breznica, 1931. 

• Knjižni ovitki za Finžgarjeve knjige (NUK Lj.).

• Ovitki za reviji Mladika ter Dom in svet, ki ju je urejal Finžgar) ter 

koledarji družbe svetega Mohorja (NUK Lj.). 

• 1944 je ilustriral Finžgarjevo knjigo pravljic Makalonca (NUK Lj.).

• 1951 je po naročilu Mohorjeve družbe za Finžgarjevo 80-letnico 

naredil svečnik. Shranjen je v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani.

Mladika, 1934

Dom in svet, 1923
Fran S. Finžgar:  Makalonca, 1944 (ponatis 1958)

Jože Plečnik - likovna oprema.

PLEČNIKOVO DELO ZA CERKVENO OKOLICO

1. Tlakoval je prostor pred cerkvijo, nanj postavil dve stari svetilki in 

svetoval način obnove fasade: odstranili so Jeblingerjev omet, stene 

ometali z grobim ometom.

2. Desno pred cerkvijo so 1931 uredili majhen park, katerega so 2000 

preuredili v spominski park slovenskih impresionistov (Rihard Jakopič, 

Ivan Grohar, Matija Jama, Matej Sternen. Portretne glave na nosilcih je 

naredil kipar Drago Tršar).

3. Čez Gradaščico je naredil edinstveni most z drevesi, ki je  kot trg 

pred cerkvijo. Na zahodni ograji je kip sv. Janeza Krstnika (Nikolaj 

Pirnat, 1932). Piramida nasproti svetniku je po oblike enaka strehi na 

cerkvenem zvoniku. Uredil je tudi strugo Gradaščice, Petelinja brv in 

perišče za domače perice.

4. Družina Zirkelbacher je 1986 podarila župnišču Plečnikovo vrtno 

kapelo Marije Device, ki jim jo je naredil 1933 za na vrt na Mali 

čolnarski ulici. Sedaj stoji na vzhodni strani župnijskega vrta, ob ograji, 

med cerkvijo in Plečnikovo hišo.

Pogled na cerkveno fasado, 

popločen del pred vhodom,

dve starinski svetilki in 

betonske mejnike.

Most čez Gradaščico kot trg 

z drevesi s kipom sv. Janeza 

Krstnika, piramidami,  

mejniki in zelenicami.

DFG

Župnija Lj. Trnovo

32. Dnevi evropske kulturne dediščine



- oprema do 1921

- Plečnikovo delo

Lestenca, 1940 narejena za cerkev sv. Jožefa. 

Plečnik ju 1945 prenese v prezbiterij trnovske 

cerkve. Enaka lestenca je naredil za Molilnico v 

Vrtu vseh svetih na Žalah, Ljubljana.

Freska sv. J.

Krstnika, I. Grohar, 

1901

Lestenec z Marijo,

Samassa, 1901

Zakristija Zakristija

Finžgarjeva večna luč, 

J. Plečnik, 1936

(prvotno je visela)

Nosilec za procesije s kipcem J. Krstnika

Kamnita puščica za denar, J. Plečnik, 1941

Kasneje je dodal Marijin kip s ploščico  INRI 

PLEČNIKOVO DELO V CERKVI:

1. Uredil: prezbiterij, preddverje in 

fasado.

2. Dva lestenca iz cerkve sv. Jožefa, 

v obliki: ladje, krogle z vejnatim 

prepletom

3. Na koru je v 1950 letih naredil 

veroučno učilnico z lesenimi 

klopmi in lestenci. 

4. Načrtoval je novi oltar l. 1951, a 

ni bil uresničen.

Shramba bander, zastav, mašnih plaščev in 

pribora za bogoslužje

Marmorni okvir kot oltar, J. Plečnik, 

1942, slika sv. Antona Padovanskega,  

V. Metzinger, 1755) 

GLAVNI OLTAR SV. JANEZA 

KRSTNIKA in ANTEPENDIJ,  

1856/59

Veliki oltar, tabernakelj in angela 

adoranta, Rezbar M. Tomc 

Tri oltarne slike: Janez Krstnik 

krščuje Jezusa, V. Metzinger, 1755,

Brezmadežna Marija in Majniška 

Marija, Matija Koželj, 1887. 

Okvir slike Marija Pomagaj, 

J. Plečnik, 1948.

naslikala uršulinka Pija Galantin, 

original Lepold Layer, okr. 1800

VZHODNI STRANSKI OLTAR, 

1856/59, posvečen sv. Mihaelu 

ZAHODNI STRANSKI OLTAR, 1856/59

posvečen sv. Mariji dobrega sveta

Finžgarjev svečnik ob 80- letnici 

rojstva, 1951, Bogoslovno semenišče

Ljubljana

Kelih s pateno, dva ciborija za 

hostije, 1934

Zirkelbacherjeva vrtna 

kapela Marije Device, 

1933, Župnijski vrt


