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IZVLEČEK
V prispevku je prvič predstavljeno delovanje štajerskega stavbarja Franca Greina 
starejšega. Posebej je obravnavana podružnična cerkev Sv. Trojice na Gojki nad 
Frankolovim, ki je bila sezidana kot romarska cerkev med letoma 1844 in 1852. 
Predstavljene so kulturnozgodovinske okoliščine postavitve, zgodovina gradnje 
ter stilna opredelitev stavbe. Na podlagi stilne analize je Greinu pripisanih še nekaj 
drugih sakralnih stavb na Celjskem. 

KLJUČNE BESEDE
Franc Grein, sakralna arhitektura, arhitektura, 19. stoletje

ABSTRACT
This paper presents the activity of Franz Grein Senior for the first time. It specifi-
cally addresses the Church of the Holy Trinity on Gojka Hill north of Frankolovo, 
which was built as a pilgrimage church between 1844 and 1852. The paper presents 
the cultural and historical background of the layout, construction history, and sty-
listic definition of the building. Some other religious buildings in the Celje area 
are also attributed to the same master mason through the use of stylistic analysis.
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Po zaslugi Jožeta Curka poznamo ogromno število imen zidarskih moj-
strov, tesarjev in kamnosekov, ki so živeli in delali v štajerskih mestih med 
16. in 19. stoletjem.1 Tako poznamo, na primer, po imenu več kakor petdeset 
zidarskih mojstrov, polirjev in zidarjev, ki so delovali v Celju in njegovi oko-
lici v tem obdobju.2 Žal večino teh imen še ne moremo povezati z ohranjenimi 

* Izr. prof. dr. Metoda Kemperl, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno 
pedagogiko, e-pošta: metoda.kemperl@pef.uni-lj.si

1 Curk, Nekdanji jezuitski kolegij, str. 105–122; Curk, Mariborski gradbeniki, str. 289–313; 
Curk, Ptujski gradbeniki, str. 232–260; Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 236–257; Curk: 
Slovenjgraško gradbeništvo, str. 165–178; Curk, Slovenjebistriško gradbeništvo, str. 81–100; 
Curk, Ormoško gradbeništvo, str. 539–552.

2 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 239–245.
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stavbami. Prav tako za večino ni jasno, ali so kot vodje gradenj zidali po tujih 
načrtih ali so stavbe tudi sami načrtovali.3

Mednje spadajo člani celjsko-vojniške stavbarske družine Grein. Po 
ustnem izročilu, ki ga ohranjajo še živeči potomci, je bil začetnik te družine 
Jakob Grein, ki naj bi v 17. stoletju sezidal cerkev Sv. Duha v Celju.4 Cerkev, 
ki je stala ob Koprivnici in so jo nazadnje uporabljali za skladišče, so podrli 
leta 1962, na njenem mestu pa stoji v osemdesetih letih sezidan poslovno-
-trgovski objekt Srce.5 

Bolj oprijemljive podatke imamo šele za Jakoba Greina ml., ki se je rodil 
v Celju leta 1749. V Celju je tudi živel in umrl leta 1825 po nesreči med pre-
zidavo Prothazijevega dvorca v sedež okrožnega urada.6 Leta 1804 je bil me-
stni odbornik v Celju, leta 1805 pa se omenja kot posestnik hiše v Ozki ulici 
(Tranča) 3.7 Leta 1807 je izrisal načrt za stanovanjsko hišo na Vranskem,8 
okrog leta 1820 je s sinom Pavlom Greinom (1797–1851), ki je bil vojniški 
polir, sodeloval pri gradnji celjske gimnazije, projektu Gregorja Teržana,9 
leta 1824 pa je popravil mežnarijo in streho župnijske cerkve v Vojniku.10 
Okrog leta 1810 je prerisal načrt zidave nove župnijske cerkve v Šentilju pod 
Turjakom – prav tako je vodil njeno gradnjo do leta 1818.11 Tudi tu je pri 
zaključku del sodeloval Pavel Grein. Jakob Grein je poleg tega avtor nedati-
ranega načrta za gradnjo šole v Podgorju pri Slovenj Gradcu.12 Že leta 1808 
je lastništvo nad njegovo hišo v Ozki ulici (Tranča) 3 – in s tem najverjetneje 
tudi njegovo obrt – prevzel zidarski mojster Gregor Teržan,13 Jakob Grein pa 
se je očitno preselil v Vojnik.

Njegovo obrt v Vojniku je nadaljeval sin Franc Grein st., prav tako zi-
darski mojster, ki je živel v Vojniku na št. 55 in ki se v matičnih knjigah kot 
krstni boter omenja leta 1829 in 1830.14

3 Za problematiko glej Kemperl, Zidarski mojstri, str. 100–113.
4 Silvin Grein, ki danes živi v Hausmannstättnu v Avstriji, je povedal, da so doma v Vojniku 

hranili obrtno dovoljenje Jakoba Greina iz leta 1683 ter rojstne liste do 17. stoletja nazaj, 
vendar so vse te dokumente izgubili leta 1954 v poplavi. Njegov ded Franc je z bratom 
Jožetom Vojnik zapustil že pred 1. svetovno vojno. Tam sta ostali njuni sestri Ana in Terezija, 
ki sta umrli po letu 1945.

5 Za cerkev sv. Duha glej Primc, Cerkev sv. Duha, str. 19–24, s starejšo literaturo.
6 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244. Jakobov brat Jožef je bil mizarski mojster v Vojniku.
7 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244; Žižek, Rokodelci, str. 190, 191; ZAC 6, Zbirka 

rokopisov, Rok. 13/1.
8 STLA, Pläne Steiermark, Mappe 2/1, Zillier Kreis, Architektur, 22.
9 ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 134, a. e. 1034d, 134/1043e.
10 STLA, Pläne Steiermark, Mappe 2/1, Zillier Kreis, Architektur, 22; NŠAM, ŽA Vojnik, šk. 

10, Cerkveni računi 1824.
11 ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 115, a. e. 952. Glej še Kemperl, Korpus, str. 129–131 in 

Kemperl, Sakralne stavbe, str. 64.
12 ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 126, a. e. 1018.
13 Žižek, Rokodelci, str. 183, 188, 190 in 191; Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 243.
14 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244.
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Zidarsko obrt je nato prevzel Franc Grein ml., ki se je rodil 6. 12. 1830 v 
Vojniku, nato pa se je očitno preselil v Celje, kjer je živel na št. 18. O njego-
vem profesionalnem delovanju ne vemo skorajda nič; Curk je o njem zapisal 
le, da je leta 1868 obnovil kanalizacijo na Glavnem trgu v Celju.15

Francu Greinu ml. je kot mestni zidarski mojster sledil Vincenc Grein, 
o katerem pa imamo kar precej podatkov. Med letoma 1883 in 1884 je vodil 
gradnjo župnijske cerkve v Grižah, ki je sezidana v neizrazitem neoroman-
skem slogu. Nekaj let pozneje je narisal načrt za podružnično cerkev v isti 
župniji, in sicer za novo cerkev Lurške Matere Božje na Gradišču nad Mi-
gojnicami, ki je bila zgrajena med letoma 1890 in 1891.16 Leta 1883 je saniral 
župnijsko cerkev v Spodnjem Doliču.17 Leta 1886 je izrisal načrt za novo 
zakristijo župnijske cerkve sv. Jakoba na Galiciji, ki je bila sezidana do leta 
1888.18 Leta 1898 je izdelal načrt za novo podružnično cerkev sv. Radegun-
de, saj je bila stara zelo poškodovana in zato namenjena rušitvi.19 Preizkusil 
se je tudi v načrtovanju in gradnji večjih cerkva, vendar mu je spodletelo. 
Leta 1885 je namreč začel z gradnjo nove župnijske cerkve v Vojniku, toda 
dela so ustavili in jih ponovno zagnali deset let pozneje po načrtih Richarda 
Jordana.20 Leta 1893 je Vincenc Grein obnovil in utrdil stavbo podružnične 
cerkve sv. Marjete na Lošperku, ki je bila sezidana konec 16. stoletja.21 Vodil 
je gradnjo nove župnijske cerkve na Vidmu (Krško). Leta 1891 so namreč 
staro cerkev z izjemo spodnjega dela zvonika podrli, med 1893 in 1897 pa so 
sezidali novo v neoromanskem slogu po načrtu Gustava Bezbe.22 Med letoma 
1895 in 1898 je Grein po načrtih Hansa Pascherja sezidal mogočno cerkev v 
Čadramu,23 med letoma 1899 in 1900 pa vodil gradnjo ladje župnijske cerkve 
sv. Jurija ob Taboru, za katero je načrte v neorenesančnem slogu narisal Fer-
dinand Gologranc.24 Iz avstrijske literature poznamo še Franca Greina, ki je 
med letoma 1853 in 1858 v Gradcu sezidal fasado in zvonik evangeličanske 
cerkve.25 Najverjetneje bi ga morali poistovetiti s Francom Greinom ml.

V nadaljevanju obravnavam Franca Greina st., o katerem do sedaj nismo 
vedeli prav veliko. Kakor omenjeno: Jože Curk je o njem zapisal le, da je bil 
leta 1828 in 1830 v krstni knjigi zabeležen kot boter ter da je z ženo Marijo 

15 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244.
16 Kemperl, Umetnostnozgodovinski pregled, XI, str. 21; Kemperl, Župnijska cerkev sv. 

Pankracija v Grižah, str. 46, s starejšo literaturo; Kemperl, Podružnična cerkev Lurške 
Matere Božje na Gradišču nad Migojnicami, str. 51 in 52, s starejšo literaturo.

17 Pangerl, Še nekateri Vojničani, str. 192.
18 NŠAM, ŽA Galicija, šk. 1.
19 Kemperl, Podružnična cerkev sv. Radegunde v Radegundi, str. 148–150.
20 Kemperl, Župnijska cerkev v Vojniku, str. 92, s starejšo literaturo.
21 Kemperl, Podružnična cerkev sv. Marjete na Lošperku, str. 85.
22 Pangerl, Še nekateri Vojničani, str. 192.
23 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244.
24 Kemperl, Župnijska cerkev sv. Jurija ob Taboru, str. 66, s starejšo literaturo.
25 Schweigert, Dehio-Handbuch, str. 112.

HS_10_b.indd   107 16.11.2012   8:43:55



108

Metoda Kemperl

Jarc živel v Vojniku na št. 55.26 V Zgodovinskem arhivu v Celju so ohranjeni 
dokumenti, iz katerih je razvidno, da je Franc Grein st. med letoma 1827 in 
1830 po lastnem načrtu sezidal hišo ključavničarskega mojstra v Vojniku,27 
leta 1833 pa je sodeloval pri gradnji nove ceste skozi Vojnik.28 Tudi ta dva po-
datka nam o slogu njegovih gradenj ne povesta prav dosti, zato je toliko bolj 
dragocena najdba iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru. Ko sem pred nekaj 
leti tam pregledovala arhivsko gradivo za stavbne zgodovine cerkva iz 18. 
in 19. stoletja na Štajerskem,29 sem med listinami iz župnijskih arhivov nale-
tela na njegov podpisan in datiran načrt za podružnično cerkev Sv. Trojice 
na Gojki nad Frankolovim (Slikovna priloga 1).30 Na podlagi tega načrta in 
spremljajočih dokumentov31 ter na podlagi formalne analize sem lahko temu 
zidarskemu mojstru atribuirala še nekaj drugih sakralnih stavb, ki so bile v 
okolici Celja postavljene v prvi polovici 19. stoletja in ki do sedaj niso imele 
avtorja oziroma so bile pripisane Jožefu Vrenku. 

Tudi cerkev Sv. Trojice na Gojki nad Frankolovim je do sedaj veljala za 
delo Jožefa Vrenka, lokalnega vojniškega podobarja, ki je sicer omenjen v 
kroniki župnije Frankolovo kot začetnik zidanja prezbiterija,32 vendar temu 
ni tako.

Okoliščine nastanka cerkve Sv. Trojice na Gojki, ki so opisane v župnij-
ski kroniki,33 so precej nenavadne za ta čas – prej kakor v sredino 19. spadajo 
v sredino 17. stoletja. Dogodki, ki so povzročili gradnjo te cerkve, so se odvi-
li že precej pred začetkom zidave. Prvotna kapela Sv. Trojice v Frankolovem 
je bila v gradu, vendar je bila že konec 18. stoletja zapuščena, leta 1807 pa 
so jo razdejali in izropali še francoski vojaki. Ti so med daljšo nastanitvijo v 
frankolovskem župnišču celo pretepli tamkajšnjega župnika in mežnarja ter 
razdejali župnišče, klet in cerkev. Zaradi tega so Najsvetejše prenesli v vas 
Lipa, tja pa se je za eno leto preselil tudi župnik. Približno trideset let po teh 
dogodkih je imel na hribu nad Frankolovim kmet Jakob Medved (med letoma 
1837 in 1839) videnja svetlobe, v kateri je lahko prepoznal Marijo z Dete-
tom, ki časti Sv. Trojico. Po treh letih vztrajnega prigovarjanja mu je lokalni 

26 Curk, Celjsko gradbeništvo, str. 244.
27 ZAC 8, Okrožni urad, AŠ 57, a. e. 301, 1134–1156, a. e. 328, 1287.
28 ZAC 8, Okrožni urad, AŠ 106, a. e. 758a.
29 Raziskava je potekala v okviru projekta Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno 

zgodovino na Slovenskem (16.–19. stoletje). Izsledki raziskave so predstavljeni na spletni 
strani ‹http://okinformatika.com/arhiv/›.

30 NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 2.
31 NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 6.
32 NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 6, Memorabilien Buch für die Pfarre Sternstein. Prvi je podatek 

iz kronike uporabil Curk (Curk, Topografsko gradivo I, str. 62–64), po njem pa sem ga 
povzela tudi sama (Kemperl, Podružnična cerkev Sv. Trojice na Gojki, str. 43). Na podlagi 
tega podatka sem predvidevala, da je Vrenko avtor tudi nekaterih drugih cerkva. Kemperl, 
Umetnostnozgodovinski pregled, VI, str. 20; Kemperl, Korpus, str. 64.

33 NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 6, Memorabilien Buch für die Pfarre Sternstein.
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samouški podobar in zidar Jožef Vrenko leta 1840 izdelal podobo Matere 
Božje s Sv. Trojico, ki jo je Medved obesil na hrast vrh hriba. Kmalu zatem se 
je pri sliki začela zbirati množica ljudi, zato so se domačini odločili sezidati 
poljsko kapelico. Pri tem jih je podprl tudi frankolovski župnik Janez Horvat, 
ki je izrazil mnenje, da bi to majhno cerkev lahko uporabljali tudi za zavetje 
Najsvetejšega v primerih, kakršen je bil pustošenje francoskih vojakov. Tako 
so leta 1841 začeli graditi kapelo, ki je bila sezidana leta 1844. Vanjo so po-
stavili oltar, ki je bil blagoslovljen naslednje leto. Ker za postavitev niso imeli 
niti višjega cerkvenega niti posvetnega dovoljenja, so leta 1846 prosili za do-
voljenje za zidavo. Ob tem so morali – kakor je bilo uzakonjeno že pod Jože-
fom II. – predložiti načrt. Ker pa za obstoječi načrt niso dobili dovoljenja, so 
pri vojniškem zidarskem mojstru Francu Greinu st. leta 1847 naročili načrt, 
ki je bil odobren. Žalske oblasti so kapelo nato povzdignile v podružnično 
cerkev. Tako so do leta 1848 po novem načrtu prizidali obokano ladjo, do leta 
1852 pa še oba zvonika. Leta 1862 je notranjščino poslikal Jakob Brollo. Leta 
1869 so uredili tlak, naslednjega leta pa je cerkev dobila tudi križev pot.34 

Pri gradnji so se v glavnem držali Greinovega načrta. Ladja je skoraj 
kvadratna, prav tak prezbiterij ima triosminski zaključek. Zvonika obdajata 
nekoliko izstopajočo edikulno fasado. Obrobljena sta z lizenami, zaključena 
s profiliranim podstrešnim zidcem in pokrita s čebulasto-laternasto streho. V 
osi fasade je nad portalom medaljon s posvetitvenim napisom v slovenskem 
jeziku (1849). Pročelje je zaključeno s trikotnim timpanonom, ki sloni na 
paru pilastrov. V nasprotju z načrtovanim je glavni portal preprost pravoko-
ten, veliko okno nad njim pa je bolj bogato profilirano. V notranjščini ladjo 
centralizirajo konkavno zaobljeni vogalni slopi, ki so členjeni z lizenami in 
zaključeni z venčnim zidcem. Slopi podpirajo visoko češko kapo. Pevski kor, 
sicer načrtovan le v prostoru med zvonikoma, s svojo ograjo dejansko sega v 
ladjo. Slavolok vodi v centraliziran kor, zaključen s polkrožno apsido. Prostor 
je obokan s češko kapo, ki sloni na slopih, členjenih z lizenami in zaključenih 
z ogredjem. Tako torej precej enostavna in umirjena zunanjščina skriva raz-
gibano notranjščino, v kateri so za vtis centralnosti uporabljeni široki kon-
kavni vogalni slopi in enotno obokanje (Slikovne priloge 2, 3 in 4).

Za čas, ko v evropskih prestolnicah prevladuje neoklasicistična 

34 Zelo podobno čas gradnje opisuje tudi slovenski napis, ki je v prezbiteriju na severni 
steni med portalom zakristije in emporo oratorija: SPOMINEK PER ROMARSKI CIRKVI 
PRESVETE TROJICE NA GOJKI SO SE S POMOČJOJ DOBROTNIKOV DOMAČE 
FARE IN PTUJIH FAR PRIPRAVILE V SLEDEČIH LETAH SLEDEČE VEČE REČI: 1844 
GORNI DEL CIRKVE, 1845 VELIKI ALTAR, 1846 DVA MALA ZVONA, 1848 SPODNI DEL 
CIRKVE, 1852 DVA ZVONIKA, 1856 STREHE NA ZVONIKE, 1858 VELIKI SVEČNIK, DVA 
MEŠNA PLAJŠA, LEVITARSKI PLAJŠI, INO MONSTRANCA, 1859 KELIH INO DVA VEČA 
ZVONA, 1862 DVA STRANSKA FREŠKO MALANA ALTARJA, 1863 NOVA PRIŽNICA IN 
KAMENITE STOPNICE PER VELKIM ALTARJU, 1868 FREŠKO MALANJE GORNIGA 
DELA CIRKVE IN PA PONOVLENJE VELIKIGA ALTARJA, 1893 KAMENITEN TLAK PO 
CIRKVI, 1893 JE CIRKVA POSVEČENA BLA. 1893.
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arhitektura, ki se zgleduje po antiki, je cerkev na Gojki precej nenavadna 
arhitektura. Neoklasicizem se je na Slovenskem uveljavil zlasti v meščanski 
arhitekturi. Avtorji teh stavb so bili v glavnem inženirji in arhitekti iz Italije, 
saj služb okrožnih inženirjev v tistem času v glavnem niso zasedali domači-
ni.35 V Ljubljani zastopata omenjeno slogovno smer na primer Friedl-Rechar-
jeva hiša iz leta 1794, ki jo je sezidal Furlan Andrej Menini, in Auerspergova 
palača, ki je bila temeljito prezidana po letu 1832, na obali cerkvi v Sečovljah 
iz leta 1822 in v Seči, na Štajerskem nekatere zdraviliške stavbe v Rogaški 
Slatini iz leta 1813 in iz štiridesetih let 19. stoletja, od katerih je ohranjen še 
paviljon Tempel, delo Tržačana M. Pertscha, v Mariboru pa hiša meščana 
Karla Kocha iz leta 1835. V načrtovanju državnih stavbah pa se je v tem času 
uveljavil funkcionalizem v smislu utilitarnosti, ki se na primer zrcali v stavbi 
Cukrarne v Ljubljani, začete leta 1828.36

Da bi lahko razumeli, zakaj se cerkev na Gojki slogovno tako zelo raz-
likuje od naštetih stavb, moramo seči približno sto let nazaj v zgodovino 
štajerske arhitekture. Druga polovica 18. stoletja je bila obdobje številnih 
prezidav in novogradenj. K takemu razcvetu stavbarstva na Štajerskem od 
okrog leta 1740 naprej so poleg kvalitetnih mojstrov pripomogle v glavnem 
zgodovinske okoliščine. Po vdorih Krucov na začetku stoletja je bilo 18. sto-
letje mirno in gospodarstvo je cvetelo. To najbolje kaže dvig števila prebival-
stva: leta 1754 je bilo na Štajerskem komaj 700.000 prebivalcev, leta 1784 pa 
nad 800.000. V okviru gospodarske politike Marije Terezije in Jožefa II., ki 
je podpirala ustanavljanje manufaktur in obrti, so se razvile glažute, livarne, 
železarne, zacvetela je trgovina z železnino. Poleg tega, da sta Celje in Ma-
ribor postala upravni središči, pa se je predvsem Maribor začel gospodarsko 
razvijati zaradi obnovitve tranzitnih cest Celovec–Varaždin in Dunaj –Gra-
dec–Ljubljana–Trst, ki sta se križali v tem mestu.37 Na močno gradbeno de-
javnost je poleg tega vplivala tudi nova cerkvenoupravna organizacija oz. 
preoblikovanje oglejskega patriarhata, ki mu je pripadal večji del slovenskega 
ozemlja južno od Drave.38 Prvi goriški nadškof Karel Mihael Attems je Sa-
vinjski arhidiakonat prvič vizitiral že v letu svoje posvetitve leta 1751, potem 
pa je to ozemlje z istim namenom obiskal ali zanj delegiral namestnike še v 
letih 1756, 1760, 1766 in 1773. Ob tem je vizitator med drugim pogosto opo-
zarjal na slabo stanje cerkva in ustanavljal vikariate, kar je imelo za posledico 

35 Valenčič, Ljubljansko stavbeništvo, str. 72–85.
36 Prelovšek, Ljubljanska arhitektura, str. 46
37 Otruba, Verwaltung, str. 120; Roth, Die Gewerbestruktur, str. 145–159; Curk, Urbano- 

 -gradbena, str. 154; Mlinarič, Maribor, str. 177; Leskovec, Razvoj gospodarstva, str. 313–
326.

38 Zaradi beneško-avstrijskih nesoglasij je ta del patriarh nazadnje vizitiral leta 1593. Papež 
Benedikt XIV. je patriarhat 6. julija 1751 ukinil in namesto njega ustanovil dve nadškofiji, 
goriško za avstrijski in videmsko za beneški del patriarhata. Dolinar, Jožefinizem, str. 155–
156; Ožinger, Vizitacije, str. 11–43.
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obnovo ali povečanje cerkve (v Makolah, Dramljah, Strojnem selu, Prežinu 
pri Štorah in na Kalobju). Nove župnije ali vikariate pa so ustanavljali tudi na 
območju salzburške nadškofije (na primer v Dvorjanah, v Zgornjem Leskov-
cu in na Vurberku). Od osemdesetih let 18. stoletja naprej je bilo nekaj cerkva 
na novo pozidanih ali povečanih tudi zaradi jožefinskih reform, kajti mnoge 
cerkve so postale sedeži samostojnih župnij ali lokalnih kaplanij (na primer 
cerkve v Frankolovem, Kapelah, Artičah, Bučah, Zgornji Velki). V nasprotju 
s Kranjsko, kjer so okrog sredine 17. stoletja nastale tri pomembne romarske 
cerkve, ki so postale tipološki vzor za druge sakralne stavbe, je imela Štajer-
ska v 17. stoletju za romarske cerkve večinoma preproste enoladijske stavbe, 
členjene s pilastri, še te pa so večinoma nastajale v zadnji četrtini stoletja. 
Številnim sakralnim novogradnjam, ki so jih spodbudili romarski motivi, 
smo na Štajerskem priče šele okrog sredine 18. stoletja in pozneje. Skoraj 
vse večje novogradnje med letoma 1740 in 1760 so bile romarske cerkve ali 
kapele, namenjene čaščenju milostne ali bratovščinske slike (Kronska gora, 
Kostrivnica, Sladka Gora, Gora Oljka, cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici, 
cerkev sv. Roka v Brežicah, kapela Marije Bistrićke v Malih Rodnah, kapeli 
sv. Frančiška Ksaverja v Olimju in Brestanici ter kapela sv. Janeza Nepomu-
ka na Bizeljskem).39 

V tem času je bil na južnem Štajerskem najbolj dejaven mariborski zi-
darski mojster Jožef Hoffer (1706?–1762). Konec tridesetih let 18. stoletja je 
začel razvijati štirilistni tip sakralne stavbe, katerega zrela primera sta ro-
marska cerkev na Sladki Gori (1743–1751) in župnijska cerkev v Ernovžu/
Ehrenhausnu (1751–1754)40 (Slikovne priloge 5, 6 in 7). Obe cerkvi imata 
popolnoma centralno ladjo: v tlorisu kvadratni osrednji del, obokan s češko 
kapo, ki se na vse štiri strani odpira z elipsasto oblikovanimi kapelami, po-
kritimi s t. i. obočnim slavolokom. Vogalni slopi so konveksno zaobljeni, 
tako da se prostori prelivajo eden v drugega brez cezure. Ta tip cerkve je upo-
rabljal tudi Hofferjev naslednik Janez Nepomuk Fuchs (1727–1804), pri tem 
pa ga je variiral in poenostavljal. Redukcija Hofferjeve štirilistne zasnove je 
vidna že na Fuchsovem načrtu za cerkev na Vurberku iz leta 1772 (Slikovna 
priloga 8). Tu je Fuchs predvideval popolnoma centralno notranjščino ladje z 
močno konkavno posnetimi vogali. Ta prostor naj bi se na treh straneh odpi-
ral v polelipsaste prostore, od katerih sta dva bočna stranski kapeli, tretji pa 
vhodni del. Proti prezbiteriju naj bi glavni prostor prehajal običajno, s slavo-
lokom. Kvadratni prezbiterij s porezanimi vogali in apsidalnim zaključkom 
naj bi bil obokan s češko kapo. Iz sicer pravokotne ladje naj bi izstopali le 
ovalni kapeli, sicer pa naj bi ladja imela triosno enostolpno ravno fasado. Iz-
vajalci ali pa Fuchs sam se je načrta držal le pri zidanju fasade in prezbiterija. 
Dejansko gre za variiran, rahlo longitudinalni štirilistni tloris (kot na primer 

39 Kemperl, Korpus, str. 10 in 11.
40 Kemperl, Korpus, str. 18.
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pri župnijski cerkvi v Rogatcu), pri čemer sta bočni kapeli izjemno plitvi in 
pravzaprav nista več elipsasti, ampak imata le zaobljene robove, prav taki pa 
sta tudi na zunaj. Proti prezbiteriju in fasadi ladja prehaja z obočnimi slavo-
loki, češki kapi ladje in prezbiterija pa slonita na vogalnih slopih trapeznega 
prereza (Slikovna priloga 9). Načrt za cerkev na Vurberku je Janez Fuchs 
uporabil pozneje, in sicer pri gradnji župnijske cerkve v Brežicah (1781/1782), 
župnijske cerkve v Dvorjanah (1782), ki stoji ob vznožju vurberškega hriba, 
in župnijske cerkve v Podsredi (1802–1804) (Slikovne priloge 10, 11 in 12). 
Polelipsasti kapeli močno izstopata, v notranjščini pa ladjo centralizirajo ši-
roki konkavno oblikovani slopi. Varianta vurberškega tlorisa je uresničena še 
v župnijski cerkvi v Zgornjem Leskovcu (1779),41 kjer sta kapeli pravokotnega 
tlorisa in zavzemata celotno dolžino ladje. Pravokotnega tlorisa je tudi pro-
stor, v katerega je vstavljen pevski kor (Slikovne priloge 13, 14 in 15). Skrajna 
redukcija vurberškega tlorisa je cerkev v Nestelbachu (1779–1783), sicer le 
pogojno pripisana Fuchsu. Tu je na zunaj pravokotna ladja centralizirana le še 
s širokimi konkavno oblikovanimi slopi v vogalih in obočnima slavolokoma 
nad njimi.42 Ladja cerkve na Gojki je torej najbolj poenostavljen centraliziran 
tip štirilistne cerkve, ki ga je uporabljal Janez Nepomuk Fuchs.

Povsem razumljivo je, da se je ta Fuchsov tip v poenostavljeni različici 
tako razširil, saj je imel omenjeni mariborski arhitekt veliko delavnico in je 
vzgojil veliko pomočnikov, naročil pa tudi ni primanjkovalo. Žal nikogar od 
njegovih pomočnikov ne poznamo po imenu. Najverjetneje sta bila med njimi 
tudi Jakob Grein in Franc Grein st. Za Jakoba vemo, da je med letoma 1808 
in 1815 povečal cerkev v Šentilju pod Turjakom po Fuchsovih načrtih iz leta 
1800. Morda je že takrat s Fuchsom sodeloval pri pripravi razširitve stavbe.43 
Na Štajerskem je poznobaročni okus pri gradnji sakralnih stavb vztrajal in 
prevladoval prav zaradi tako kvalitetnih mojstrov in zaradi močne tradicije. 
Kljub temu, da se je v osemdesetih letih 18. stoletja okrepil vladni nadzor nad 
novogradnjami in da je od leta 1787 moral biti za vsako od njih predložen 
natančen načrt in predračun, saj vlada ni več odobravala razkošnejših zidav,44 
so se lokalni štajerski stavbarji še vedno držali tradicionalnih stavbnih tipov, 
čeprav so opustili vsakršno dekoracijo. Ljudje so bili tako navezani na te cen-
tralne cerkve, na primer na romarsko cerkev na Sladki Gori, ki so jo vsako leto 
obiskovali, da so jih hoteli posnemati tudi pri novogradnjah v svojih krajih še 
tja do sredine 19. stoletja. Ena zadnjih takšnih stavb, ki ima še poznobaroč-
no zasnovo, je podružnična cerkev sv. Ožbolta v Pečicah pri Podsredi. Med 

41 Kemperl, Korpus, str. 140.
42 Kemperl, Korpus, str. 27 in 28.
43 Kemperl, Korpus, str. 129–131.
44 V istem letu je bila tudi ustanovljena notranjeavstrijska provincialna gradbena naddirekcija v 

Gradcu, ki je nadzorovala okrožne inženirje. Naddirekcija je 1788 določila cene gradbenega 
materiala in predpisala obrazec za opis stavbe in predračun. Vsaka gradnja ali prezidava je 
morala biti odobrena. Kemperl, Korpus, str. 33 in 34.

HS_10_b.indd   112 16.11.2012   8:43:55



113

Zidarski mojster Franc Grein st. in sakralna arhitektura na Celjskem v prvi polovici 19. stoletja

letoma 1857 in 1863 jo je postavil zidarski polir Bartholo del Messier, posne-
ma pa župnijsko cerkev v Podsredi, ki jo je med letoma 1802 in 1804 pozidal 
Janez Fuchs. Podružnica se od matične cerkve razlikuje le v tem, da je manjša, 
preprostejša in nima več dekorativno obdelanih kapitelov, pred fasado pa stoji 
starejši zvonik.45 Tako so se na Štajerskem racionalistična hotenja kazala v 
baročnem klasicizmu, slogu, ki je temeljil na poznobaročni tipologiji, le da so 
bile zasnove poenostavljene, gibanje in dekorativnost pa sta zamrla.

Poznobaročna tradicija v sakralni arhitekturi je najbolj značilna za 
celjsko območje. Tu je bilo med približno 1820 in 1850 sezidanih kar nekaj 
cerkva, ki bi jih zaradi stilnih značilnosti lahko bolj ali manj prepričljivo 
pripisali Francu Greinu st. Glavne stilne značilnosti njegove arhitekture so 
predvsem centraliziranje notranjščin, notranji stenski slopi trapeznega prere-
za, široki konkavno oblikovani vogalni slopi, češke kape, okna z zamaknje-
nim polkrožnim zaključkom. Njegova je najverjetneje podružnična cerkev 
sv. Katarine v Lembergu pri Novi Cerkvi (1841), ki je na zunaj preprosto 
enotno telo z nadzidanim zvonikom, v notranjščini pa tripolen prostor, po-
krit s češkimi kapami, ki slonijo na slopih trapeznega prereza. Podobno so 
zasnovane še podružnična cerkev Marije Sedem žalosti v Vojniku (1820), 
podružnična cerkev sv. Neže na Brinjevi gori (1833), podružnična cerkev sv. 
Janeza Krstnika v Šentjanžu pri Rečici (1843), notranjščina cerkve sv. Marije 
Magdalene na Homu nad Preboldom (1825) in župnijska cerkev v Dobrni 
(1844–1845), le da ima ta še stranski kapeli.46 Izjemno lego v pokrajini ima 
romarski kompleks na Križni gori nad Belimi Vodami. Tu so na mestu lesene 
kapelice, kjer se je pojavljal Križani, zidano kapelo postavili med letoma 
1833 in 1840. Poleg kapele so med letoma 1850 in 1857 sezidali cerkev, med 
letoma 1872 in 1874 pa še prostostoječe Svete stopnice47 (Slikovne priloge 16, 
17 in 18). Manjši stavbi sta stilno manj izraziti, cerkev pa posnema pozno-
baročno shemo. Ladja je dvopolna, obokana s češkima kapama, ki slonita na 
notranjih stenskih slopih trapeznega prereza. Proti prezbiteriju ladja prehaja 
z obočnim slavolokom. Elipsasto zaključen prezbiterij ima ravno tak obok, 
prav tako bočni kapeli.

Cerkev na Gojki moramo torej tako po formalni kot po vsebinski plati 
razumeti kot odpor proti razumskemu poseganju v religiozne navade ljudstva 
in razsvetljenskim nazorom vlade, ki je hotela tudi cerkve spremeniti v utili-
taristične objekte.

45 Kemperl, Korpus, str. 65, 108 in 109.
46 Kemperl, Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja na Dobrni, str. 32; Kemperl, Podružnična 

cerkev sv. Katarine Aleksandrijske v Lembergu pri Novi Cerkvi, str. 57, 58; Kemperl, 
Podružnična cerkev Marije Sedem žalosti v Vojniku, str. 97; Kemperl, Podružnična cerkev 
sv. Marije Magdalene na Homu, str. 54; Kemperl, Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Šentjanžu, str. 121.

47 Stavbna zgodovina povzeta po Poles in dr., Sakralna dediščina, str. 537–543, s starejšo 
literaturo.
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Viri

NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor
NŠAM, ŽA Vojnik, šk. 10, Cerkveni računi 1824.
NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 2 in 6.
NŠAM, ŽA Galicija, šk. 1.

STLA – Steiermärkisches Landesarchiv Graz
STLA, Pläne Steiermark, Mappe 2/1, Zillier Kreis, Architektur, 22.

ZAC – Zgodovinski arhiv Celje
ZAC 6, Zbirka rokopisov, Rok. 13/1.
ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 57, a. e. 301, 1134–1156, a. e. 328, 1287.
ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 106, a. e. 758a.
ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 115, a. e. 952.
ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 126, a. e. 1018.
ZAC 8, Okrožni urad Celje, AŠ 134, a. e. 1034d, 134/1043e.
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Master Mason Franc Grein Senior and Religious Architecture  
in the Celje Area in the First Half of the Nineteenth Century

Summary

This paper presents the activity of master mason Franz Grein Senior 
for the first time. He was descended from the family of the masons in the 
Celje–Vojnik area, founded by Jakob Grein in the seventeenth century, whose 
descendants live in Styria today and are still engaged in construction. This 
paper specifically addresses the Church of the Holy Trinity on Gojka Hill 
north of Frankolovo, a chapel of ease that was built between 1844 and 1852 
as a pilgrimage church. It presents the cultural and historical background 
of the layout, construction history, and stylistic definition of the building. 
Despite its late origin, the style of this church is late Baroque classicism. 
This is also the dominant style of Styrian religious architecture in the first 
half of the nineteenth century, which explains the reason for this. Some other 
religious buildings in the Celje area are also attributed to the same master 
mason through stylistic analysis. In both its formal and substantive aspects, 
the church on Gojka Hill must be understood as resistance against rational 
intervention into the religious habits of the people and against the enlighten-
ment view of the government, which also wanted churches converted into 
utilitarian structures.
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Slika 1: Franc Grein, načrt za cerkev Sv. Trojice na Gojki nad Frankolovim
(NŠAM, ŽA Frankolovo, šk. 2)

Slika 2: Cerkev Sv. Trojice na Gojki 
nad Frankolovim, fasada

(Kemperl, Korpus, str. 218)
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Slika 3: Cerkev Sv. Trojice na Gojki nad Frankolovim, notranjščina proti prezbiteriju 
(Kemperl, Korpus, str. 219)

Slika 4: Cerkev Sv. Trojice na Gojki nad Frankolovim, notranjščina proti pevskemu koru
(Kemperl, Korpus, str. 219)
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Slika 5: Marijina cerkev na Sladki Gori, tloris
(Šumi, Baročna arhitektura)

Slika 6: Marijina 
cerkev na 

Sladki Gori, 
notranjščina proti 
pevskemu koru

(Kemperl, 
Korpus, str. 299)
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Slika 7: Marijina cerkev v Ernovžu (Ehrenhausen), notranjščina proti glavnemu oltarju 
(Kemperl, Korpus, str. 177)

Slika 8: Janez Nepomuk Fuchs, načrt za Marijino cerkev na Vurberku
(Kohlbach, Steirische Baumeister, str. 459)
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Slika 9: Marijina cerkev na Vurberku, tloris
(Kemperl, Korpus, str. 326)

Slika 10: Cerkev sv. Martina v Dvorjanah, tloris
(Kemperl, Korpus, str. 236)
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Slika 11: Cerkev sv. Martina v Dvorjanah, notranjščina proti glavnemu oltarju
(Kemperl, Korpus, str. 236)

Slika 12: Cerkev sv. Martina v Dvorjanah, notranjščina proti pevskemu koru
(Kemperl, Korpus, str. 236)
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Slika 13: Cerkev sv. Andreja v Zgornjem Leskovcu, tloris
(Kemperl, Korpus, str. 331)

Slika 14: Cerkev sv. Andreja v Zgornjem Leskovcu, notranjščina proti glavnemu oltarju
(Kemperl, Korpus, str. 331)
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Slika 15: Cerkev sv. Andreja v Zgornjem Leskovcu, notranjščina proti pevskemu koru
(Kemperl, Korpus, str. 331)

Slika 16: Marijina cerkev v Dobrni, notranjščina prezbiterija
(Kemperl, Korpus, str. 218)
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Slika 18: Cerkev sv. Križa na Križni gori nad Belimi Vodami, notranjščina
(Kemperl, Korpus, str. 220)

Slika 17: 
Romarski 

kompleks na 
Križni gori nad 
Belimi Vodami

(Kemperl, 
Korpus, str. 220)
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