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Župnijska cerkev sv. Ingenuina in sv. Albuina na Koroški Beli 
Aljaž Pogačnik, umetnostni zgodovinar, 
muzejski svetovalec, kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost 
Gornjesavski muzej Jesenice 

Župnijska cerkev sv. Ingenuina in sv. Albuina na 
Koroški Beli je bila leta 19871 razglašena za kulturni 
spomenik skupaj z ostalimi pomembnejšimi 
arhitekturnimi spomeniki v občini Jesenice. Stoji 
na vzpetini, obzidanem platoju nad križiščem 
Koroške ceste in Gorske poti, na severozahodni 
strani starega vaškega, gručastega dela Koroške 
Bele, pod hriboma Strana in Alničje, ob poti čez 
sedlo Kres. Koroška Bela se kot Chernischem 
Velach omenja v urbarjih briksenske škofije že leta 
1253.2 Prvotna cerkev na Koroški Beli je bila 
posvečena leta 1361. Na navezavo na briksensko 
škofijo kaže posvetitev nekdanjima briksenskima 
škofoma sv. Ingenuinu in Albuinu, ki jima je na  
Slovenskem posvečena tudi grajska kapela na Blejskem gradu. Kot cerkve na 
Jesenicah in v  okoliških krajih je spadala v okvir radovljiške župnije. Höfler navaja, da je 
bila na Koroški Beli v srednjem veku verjetno sedež vikariata. Cerkev je bila v tem času 
župnijska oziroma samostojna v odnosu do matične župnije, govori dejstvo, da je 
radovljiška matrikula iz leta 1468 ne navaja. Leta 1788 je postala Koroška Bela lokalija 
(teritorialna in delno upravna enota katoliške cerkve, ki ima stalnega duhovnika ter je 
podrejena župniji), leta 1875 pa samostojna župnija.3 

Cerkvena stavba je po štiristo letih najverjetneje dotrajala in postala premajhna, zato so v 
50. letih 18. stoletja začeli z zidavo nove, sedanje cerkvene stavbe. Cerkveno arhitekturo
belske cerkve je temeljno ovrednotil dr. Nace Šumi leta 1961 v knjigi Ljubljanska baročna 

1 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice, Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/87-
18, 25. 2. 1987; Uradni list RS, št. 24/91-971, 14. 11. 1991. 
2 BIZJAK 2006, str. 187. 
3 HÖFLER 2015, str. 41. 
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arhitektura.4 Ob proučevanju stavbne zgodovine gorenjskih cerkva poleg obstoječih 
cerkvenih arhivskih virov običajno preverimo tudi dragocene zapiske župnika Josipa 
Lavtižarja v Zgodovini župnij in zvonov v dekaniji Radovljica iz leta 1897. Lavtižar omenja, 
da je 27. junija 1761 cerkev prizadel uničujoč požar. Do požara je prišlo tik pred 
posvetitvijo, ko je bila najbrž že skoraj dokončana. Obnavljali so jo kar deset let. Šele 3. 
septembra 1771 jo je posvetil ljubljanski knezoškof Karel Herberstein,5 čeprav naj bi 
zaključek del zaznamovala letnica 1754 na glavnem portalu. 

Cerkev je v tlorisu pravokotnik s stranskima 
kapelama v obliki rahlo potlačenih lokov. Tudi 
vhodno partijo in prezbiterij v tlorisu zaznamuje 
pravokotnik. V prezbiteriju je širšemu 
pravokotniku dodan zaključni del, ki je natančen 
posnetek stranskih kapel. Osrednji ladijski prostor 
je na oglih konkavno prirezan. Prostor je pokrit z 
nizko češko kupolo. Tako sta pokrita tudi vhodni 
prostor s pevsko emporo in prezbiterij.  

4 ŠUMI 1961, str. 92−106. 
5 LAVTIŽAR 1897, str. 34−36. 

Tloris ž. c. sv. Ingenuina in sv. Albuina na 
Koroški Beli (foto: Gornjesavski muzej Jesenice) 

Notranjščina ž. c. sv. Ingenuina in sv. Albuina na Koroški Beli 
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Cerkev na Koroški Beli kaže nesporne arhitekturne povezave z župnijsko cerkvijo sv. Petra 
v Naklem, za katero je načrte izdelal Matija Persky. Zaradi arhitekturnih podobnosti pa 
lahko sklepamo, da je Persky tudi arhitekt belske župnijske cerkve. Obe predstavljata nov 
tip cerkvenega prostora v obliki grškega križa, ki je v dolžino podaljšan s prezbiterijem in 
vhodno partijo. V nakelski cerkvi je izveden motiv obočnega slavoloka. Gre za pozidan 
obok, ki je konstruktivno samostojen element oziroma vrinjen arhitekturni člen med ladjo 
in prezbiterijem. Ob vstopu v ladjo člen dojamemo optično kot povečan slavolok. Novost, 
ki se kaže v cerkvi v Naklem, se torej nanaša predvsem na obočni sistem, ki je mehko 
zaobljen. To se sklada s cerkvijo na Sladki Gori, le da ima obočna slavoloka na obeh 
straneh v vzdolžni osi.6 Cerkvi na Koroški Beli in v Naklem vežejo med drugim kupolni 
slopi, ki so konveksno plastično zaobljeni, ter neprekinjen venčni zidec, ki je prekinjen le 
v predprostoru. Obok cerkve na Koroški Beli je drugače izveden, brez tipičnega motiva 
obočnega slavoloka na konkavno prirezan oglih osrednjega ladijskega prostora, kar je 
mogoče posledica obnove po požaru leta 1761. Obok je podobno izveden kot v župnijski 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zasipu, ki je domnevno nastala po načrtih Lovrenca Pragerja.7 

Šumi je župnijski cerkvi v Naklem in na Koroški Beli uvrstil v skupino arhitekturnega tipa 
cerkva, ki so se na Kranjsko razširile iz Štajerske. Njuna podobnost je predvsem v 
obravnavi notranjosti prostora. Razlike pa se pojavijo pri oblikovanju fasad. Medtem ko 
je za štajerske cerkve značilna razgibana fasada, imata gorenjski cerkvi pročelji ploščati 
in strogo razčlenjeni.8  

Tako prižnica iz prve polovice 19. stoletja kot tudi Križev pot iz leta 1851 sta deli 
podobarskih delavnic, ki kažeta še zadnje izdihljaje baroka. France Stele je prižnico označil 
za produkt Goričnikove podobarske delavnice iz Radovljice,9 Križev pot pa je delo 
kranjskega podobarja Karla Goetzla, o čemer priča njegov podpis na zadnji postaji. Med 
cerkveno opremo velja izpostaviti krstilni kamen čašaste oblike v zakristiji, ki ima gotski 
šeststranično oblikovan skledasti nastavek. Postavljen je na renesančni okrogli 
stebriček z napisom 1542 RENO 1755. Verjetno gre za del cerkvene opreme prvotne 

6 ŠUMI 2007, str. 145. 
7 ŠUMI 1961, str. 92−106. 
8 ŠUMI 1961, str. 106; ŠUMI 2007, str. 19−21. 
9 STELE 1925. 
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belske cerkve, ki so ga ob gradnji nove cerkve v 2. 
polovici 18. stoletja predelali v današnjo obliko in 
mu naknadno dodali še lesen strešasti nastavek z 
vratci, ki pa je verjetno nastal šele v začetku 19. 
stoletja. Med oltarji izstopa oltar sv. Ahaca v južni 
kapeli iz druge polovice 17. stoletja. Gre za tip 
baročnega, bogato rezljanega in pozlačenega 
lesenega oltarja, tipičnega za 17. stoletje na 
Slovenskem. Zgrajen je v treh nadstropjih s 
preklanim segmentnim lokom v vsakem 
nadstropju. Oltar je po svoji arhitekturni 
kompoziciji zelo ploskovit in nerazgiban, črno 
osnovo dopolnjuje polirana pozlata rezljanega 
okrasja in svetniških oblačil, osrednji prostor pa 
zavzema poznogotski kip sv. Ahaca. Na severni 
strani je v stranski kapeli škapulirski oltar, arhivsko 
izpričan med letoma 1778 in 1779. Je delo 
radovljiškega mojstra Ignacija Arrerja.10 Ogrodje 
oltarja je poživljeno z rokokojskim dekorjem, 
medtem ko figure, rahlo razpotegnjene v višino, 
že kažejo znake klasicizma, ki se udejanjajo v 
paralelnih padajočih gubah. Za Arrerja je poleg 
slokih figur značilna še otrdela gestikulacija in 
obrazna fiziognomija. Kipi Marije Kraljice in ob njej 
klečečih redovnikov po postavitvi in nekaterih 
detajlih (npr. Marijini obleki) spominjajo na 
Jelovškovo risbo škapulirskega oltarja s podpisom 
Marka Layerja, ki jo zdaj hrani Narodna galerija v 
Ljubljani.11 Osrednji figuralni kiparski del oltarja je 
občasno zakrit z oljno sliko škapulirske Matere 
božje Leopolda Layerja s sv. Dominikom in 

10 RESMAN 2006, str. 266−267. 
11 ŠERBELJ 2011, str. 226. 

Škapulirski oltar v severni stranski kapeli 
1778/1779 radovljiškega mojstra Ignacija 
Arrerja 

Stranski oltar sv. Ahaca, 2. pol. 17. stoletja 
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Terezijo. Slika je polkrožno zaključena in se dobro 
prilega oltarnemu nastavku, kar priča, da je bila 
narejena prav za ta oltar. Ob snovanju se je Layer 
naslonil na podobico kranjske rožnovenske 
bratovščine, vrezano po Jelovškovi risbi.12 

Zanimiv je tudi najmlajši izmed oltarjev − glavni 
oltar v prezbiteriju iz marmorja, ki ga je izdelal 
kamnoseški mojster Andrej Rovšek leta 1906.13 
Glavni oltar posnema idealno formo oltarja za tak 
arhitekturni tip cerkvenega prostora, ki ga je na 
Gorenjskem vpeljal Matija Persky. Zvesto 
posnema obliko oltarja domnevno Perskyjeve 
cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, 
ki povezuje tako štajersko in gorenjsko oziroma 
kranjsko baročno arhitekturo iz 2. polovice 18. 
stoletja. Nad oltarno mizo glavnega 
gornjegrajskega oltarja, na kateri sta levo in desno 
od tabernaklja kipca angelov, je v sredini 
naslikanega oltarnega nastavka nameščena 
Layerjeva podoba sedeče Matere Božje s sv. 
Mohorjem in sv. Fortunatom, starodavnima 
zavetnikoma cerkve in ljubljanske škofije. Zelo 
podobno je oblika glavnega oltarja izvedena tudi 
v belski cerkvi, kjer nad kamnito oltarno mizo 
kraljuje likovna podoba slikarja Josepha Kastnerja 
iz leta 1903. Ta se je držal estetskih meril 
idealistično usmerjenega nazarenskega slikarstva. 
Oltarna slika prikazuje farna zavetnika župnije sv. 
Ingenuina in sv. Albuina, med katerima je vizija na 
polmesecu sedeče Marije kraljice z Jezusom v 
naročju. Izza Marije izhaja vir močne svetlobe. 

12 Cf.: LAVRIČ 2016, str. 143; Upravna enota Jesenice... 2011, str. 153, 155. 
13 Na desni zadnji strani oltarja je napis: A.1906 ALT.P. 

Glavni oltar s sliko farnih zavetnikov župnije 
sv. Ingenuina in sv. Albuina, med katerima je 
vizija na polmesecu sedeče Marije kraljice z 
Jezusom v naročju. 

Leopold Layer, Škapulirska Mati božja s sv. 
Dominikom in sv. Terezijo, oltar škapulirske 
matere Božje, 1778−1779, ž. c. sv. Ingenuina 
in sv. Albuina, Koroška Bela. (foto: Silvo 
Kokalj, 2016, Gornjesavskega muzeja 
Jesenice) 
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Celotna nebeška sfera je obdana z oblaki in angelskimi glavicami, medtem ko sta svetnika 
v zemeljskem pasu, ki ga označujejo krajinski elementi. Okvir za Kastnerjevo sliko je bil 
leta 1952 narejen iz orehovine po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Slika je na okvirju 
umeščena med dva kanelirana pilastra s kapiteloma, ki ju na vrhu povezuje girlanda. Na 
sredini girlande je medaljon z Marijinim imenom. Pod sliko je na okvirju napis SALVE 
REGINA CAELI ET TERRAE. 

Freske na oboku prezbiterija in na oboku oltarne apside je v začetku 20. stoletja poslikal 
slovenski impresionist Matej Sternen, ki se je s tehniko freske srečal že med šolanjem v 
Gradcu, nato pa je deloval tudi kot pomočnik restavratorja Lojzeta Šubica. Na apsidalnem 
oboku je upodobil motiv Srca Jezusovega, v kupoli prezbiterija pa naslikal motiv Svete 
Trojice: Očeta, Sina in Svetega Duha. Sternen je v prezbiteriju ustvaril iluzijo odprtega 
pogleda v nebeško sfero. Freskant je skušal združiti načela baročnega stropnega 
iluzionizma Tiepolove šole s svojim pojmovanjem barve in svetlobe. Klasični baročni 
motiv je naslikal v sodobnejši, impresionistično naravnani maniri, kjer se upodobljeni 
prizori utapljajo v svetlem, pastelnem koloritu, ki poudarja simboliko naslikanih nebeških 
višav. 

Freske na oboku prezbiterija in na oboku oltarne apside je v začetku 20. stoletja poslikal slovenski 
impresionist Matej Sternen 
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Med letoma 1956 in 1957 je slikar in restavrator Izidor Mole poslikal stene prezbiterija. Na 
severni strani je upodobil motiv križanja na Kalvariji, na južni pa motiv zadnje večerje. Ker 
je bil to eden izmed njegovih prvih poskusov v fresco tehniki, so bili na upodobitvah 
verjetno vidni tudi nekateri tehnični, koloristični in kompozicijski spodrsljaji. To teorijo 
potrjuje predvsem dejstvo, da se je Mole leta 1963 odločil ostenji z enakima motivoma 
poslikati na novo. Tako je na freski križanja upodobljen križani Jezus med obema 
razbojnikoma. Pod njim je na njegovi desni strani figuralna skupina svetih žena z Jezusovo 
materjo Marijo, Marijo Klopájevo, Marijo Magdaleno in Salomo. Na drugi strani sta 
starejša in mlajša moška figura. V levem spodnjem kotu freske pa je Mole upodobil vojake, 
ki kockajo za Jezusovo obleko. Ob desnem zaključku freske dominira podoba rimskega 
konjenika (stotnika?), ki prihaja proti osrednjemu prizorišču. 

Avtor si je motiv Zadnje večerje na južni strani 
prezbiterija zamislil klasično, v skladu s tradicijo. 
Na sredini mize je med apostoli upodobljen Jezus, 
ki blagoslavlja kruh, na drugi strani pa je ločen od 
ostalih Juda Iškarijot z mošnjo srebrnikov v desnici. 
Freske odlikuje predvsem preprosta narativna 
likovna govorica s poudarjenimi močnimi barvami 
in ekspresionističnimi potezami obrazne 
fiziognomije in gestikulacije figur. Naslednje leto 
je Mole na fasadi v podobnem slogovnem jeziku 
(vendar v sgraffito tehniki) v štirih barvnih tonih 
upodobil sv. Cirila in Metoda, ki naj bi leta 865 
potovala preko Koroške Bele. 

Osnovna tema poslikave v kupoli je Marijino kronanje v nebesih. Poleg Marije sta 
upodobljena Jezus in Bog Oče, ki ji na glavo polagata krono, ter Sveti Duh v podobi 
goloba. Kupola je poslikana tako, da navidez odpira pogled v nebo. Naslikana arhitektura 
uokvirja sam sveti dogodek. Kupolo je v 20. letih 19. stoletja najverjetneje poslikal Matej 
Goričnik, radovljiški podobar in slikar ter učenec kranjskega slikarja Leopolda Layerja.14 
Freske so bile izvedene na suh omet in so kmalu začele kazati poškodbe. Predvsem 
zaradi bombardiranja Koroške Bele 14. avgusta 1917 in počasne sanacije cerkve po tem 

14 STELE 1925. 

Freska z motivom Zadnje večerje Izidorja Moleta 
na južni steni prezbiterija, 1956/1963 
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dogodku so utrpele preveč poškodb, da bi jih bilo 
mogoče obnoviti. Zato so bile leta 1961 
odstranjene, skupaj z ometom. Kupolo je po vzoru 
prvotnih fresk na svež omet poslikal Izidor Mole v 
prvi polovici 60. let 20. stoletja. Freske v kupoli, ki 
zvesto sledijo prvotni poslikavi, predstavljajo 
spomin na še zadnje odmeve baročnega 
iluzionizma v bolj umirjeni klasicistični preobleki. 
Vse ostale poslikave pod obokom glavne ladje in 
v stranskih kapelah pa so povsem nove likovne 
kompozicije, ki vsebinsko zelo pripovedno 
poudarjajo predvsem božjo dobroto, ljubezen, 
odpuščanje in usmiljenje (npr. motivi Jezus med 
otroki, dobri pastir, prilika o izgubljenem sinu, 
Jezus in prešuštnica). 

Ob pregledu premične dediščine župnijske cerkve sv. Ingenuina in sv. Albuina na Koroški 
Beli, ki jo usklajujemo z njeno nepremično stavbno dediščino, vidimo, da je njena celostna 
podoba kljub požaru tik pred posvetitvijo 1761 in bombardiranju 1917 še vedno bogata, 
sama cerkvena arhitektura pa je nesporen spomenik izjemnega kulturnega pomena za 
ves gorenjski prostor. Zato je pomembno, da tako premično kot nepremično dediščino, 
ki je udejanjena v belski cerkvi, vsadimo v zavest javnosti in tako dopolnimo poznavanje 
naše skupne kulturne dediščine. 

Dodatno fotogradivo: 

Freska Marijinega kronanja v kupoli 

Krstilni kamen z napisom 1542 RENO 1755 



9 

Evangelist Matej na prižnici 

Osrednja figuralna skupina Škapulirskaga oltarja (1778/1779) v severni stranski kapeli 
radovljiškega mojstra Ignacija Arrerja 

Notranjščina ž. c. sv. Ingenuina in sv. Albuina na Koroški Beli 
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KOLOFON 
Besedilo: Aljaž Pogačnik 
Lektorica: Katja Žvan 
Fotografije: Aleš Košir (razen tam, kjer je navedeno drugače) 

Produkcija: Gornjesavski muzej Jesenice, 
zanj Irena Lačen Benedičič 

Leto: 2021 

http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/ewmap.asp?catprj=zrcgis.stele
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