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Druga dva predloga, ki sta bila realizirana sta predlagala postavitev kovinske začasne kapelica na 
mesto, kjer je originalna kapelica manjkala. V kasnejših letih je bila kovinsko-lesena interpretacija 
kapelice odstranjena in pozidana originalni podobna kapelica. 
Drug izveden poseg je bila umestitev počivalnika, klopi t.i. »Cankarjev brk« z namenom aktivirati 
območje za obiskovalce. 
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Četrti predlog je bil vzpostavitev amfiteatra pod območjem cerkve, prav tako za vzpodbujanje socialne 
uporabe prostora. Predlagani so bili enostavni leseni elementi. 
 

 
 

Slika 6 Grafični prikazi predlaganih ureditev na območju Sv. Trojice. Delavnica Vrhnika 2001. 
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4 Analiza stanja 
 

4.1 Historična analiza 
 
Vrhnika 
Prvi dokazi o človekovi prisotnosti na območju Vrhnike segajo v starejšo kameno dobo. V okolici 
bližnjega Verda je bilo najdeno več izjemnih prazgodovinskih najdb, kot bogato arheološko najdišče je 
poznana tudi reka Ljubljanica, ki je bila pomembna plovna trgovska pot.  
V antičnih časih je bila Vrhnika tržno in pristaniško naselje, znano kot Navport. Na bregovih Ljubljanice 
so bila ugotovljena in odkopana rimska skladišča in ostanki utrjenega tržišča, na območju župnijske 
cerkve sv. Pavla in ulice Gradišče so še vidni ostanki rimskega kastela. Sredi 5. stoletja, ko je rimski 
imperij že propadal, so mesto uničili Huni.  
V pisnih virih se Vrhnika prvič omenja leta 1300 kot Gornja Ljubljana; kot trg pa jo je označil šele 
Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. Svojo zlato dobo je Vrhnika doživela v 17. stol., ko 
je oživela trgovska pot med Trstom in Ljubljansko kotlino. Ob izgradnji cesarske ceste Dunaj–Trst je 
Vrhniko zajela gospodarska kriza, saj je kot obrt propadlo čolnarstvo. Vendar se je zaradi tega kasneje 
tudi razvila lesna obrt.  
Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila glavna dejavnost prevozništvo saj Vrhnika leži ob najugodnejši 
povezavi preko kraških planot do morja. 
Hitrejši razvoj naselja je sprožila lokalna železnica med Ljubljano in Vrhniko, ki je bila dograjena leta 
1899 in je omogočila razvoj usnjarske, lesne, živilske in elektronske industrije. Status mesta je Vrhnika 
dobila leta 1955.  
(Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995) 
 
Cerkev svete Trojice 
 
Zgodovina cerkve 
Cerkev sv. Trojice so postavili na Košacih okrog leta 1640 s prostovoljnimi darovi Vrhničanov kot 
posledica že predhodnih teženj sekte »štiftarjev«.  Po Valvazorju je bila cerkev postavljena okoli leta 
1630. Na bakrorezu Vrhnike v knjigi ’Slava vojvodine Kranjske’ je njena zunanjščina, z izjemo strehe 
zvonika, enaka današnji, manjka le obzidje s kapelicami križevega pota, katero je bilo po zapisih 
izvedeno kasneje (okrog leta 1700). 
Cerkev je bila posvečena leta 1693. Kmalu je postala najslikovitejša cerkev in zelo obiskana božja pot, 
zlasti v 18.stoletju 
V škofijskem arhivu je dekan Albreht okoli leta 1822 zapisal, da Leopold Layer v Kraju izdeluje nove 
slike križevega pota za kapelice. Teh slik pa danes ni več. 
 
Zunanjost 
Cerkev stoji na vrhu osrednjega griča med Vrhniko in Staro Vrhniko. Okoli nje je 1 m visok zid, ki veže 
venec 13 kapel križevega pota in Božji grob. Sama stavba je sestavljena iz štirih, relativno samostojnih 
delov: ladje s hodnikoma, prezbiterija, zvonika in zakristije. 
Cerkev je s svojo glavno fasado obrnjena skoraj natanko na vzhod, kar ni v skladu s starejšim dotlej 
veljavnim pravilom o orientaciji oltarnega dela na vzhodno stran. Najverjetneje je izbrana orientacija 
posledica vedut oz. vidnosti cerkve iz doline, kar je značilno znamenje baročnih tendenc. 
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Notranjost 
Oblikovanje ladje in njena delitev na 2 pola je izvedena s pilastri , ki jih v vsej stavbi veže venčni zidec. 
Izkaz baročnih razmer cerkve je najbolj razvidno ravno v razmerju ladje do prezbiterija, posledično 
razviden slavoločni motiv. Notranje cerkve je poslikana. Izpostavili bi v ladjah nad stranskima vhodoma 
delo fresk domačina Simona Ogrina z leta 1888 in poslikava prezbiterija, delo slikarja Matija Koželj s 
Kamnika z leta 1869. 
 
Povzetek ugotavlja, da je  arhitektura cerkve sv. Trojice tektonsko logična in dosledna, vsak del stavbe 
zase utemeljen, v svoji skupnosti pa je z nekoliko poznejšimi prizidki, kot so arkade ob straneh in venec 
kapel križevega pota, vendar podrejena baročni skupinski zamisli. 
(Vrhniški razgledi 1, 139-147,1996 _ Arhitektura cerkve sv. Trojice nad Vrhniko) 
 
 
 

 
Slika 7 Historični pogled na obravnavano območje. Slava vojvodine Kranjske. 
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Slika 8 Historični pogled na obravnavano območje – razglednica poslana leta 1899. TD Blagajana. 

 
 
 

 
Slika 9 Historični pogled na obravnavano območje – fotografija leta 1962. TD Blagajana. 
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Slika 10 Historični pogled na obravnavano območje – fotografija leta cca 1970. TD Blagajana. 

 
 
 
Urejanje območja Svete Trojice 
V drugi polovici 19. stoletja se je z izboljšanjem prometa zelo povečal izletniški turizem v kraje z lepimi 
in zanimivimi naravnimi danostmi. Pomembna je bila tudi urejena okolica, parki, razgledne točke ipd. 
Potreba po organiziranem delu za urejanje kraja je podpirala nastanek olepševalnih in turističnih 
društev. Na Vrhniki so leta 1888 ustanovili Društvo za olepšavo trga Vrhnike in njegove okolice. V 
pravilih društva je bilo zapisano, da je namen društva ’olepšava trga Vrhnike in njegove okolice z 
nasajevanjem dreves in drugimi tej svrhi primernimi napravami’. Poleg ostalih površin je društvo 
poskrbelo za ureditev parka na Sv. Trojici; skrbeli so za nasade ter urejali poti in ob njih postavljali 
ograje. Leta 1907 so postavili spominsko obeležje Ivanu Grudnu, ’zaslužnemu članu Olepševalnega 
društva’, ki je društvu podaril zemljišče na Sv. Trojici. Že predhodno v času županovanja Gabrijela 
Jelovška je bilo leta 1904 zgrajeno vodno zajetje z razglediščem v osrednjem delu območja Trojice.  
V letih do prve svetovne vojne so se v društvu ukvarjali z načrtom o postavitvi razglednega stolpa na Sv. 
Trojici, a se je misel opustila zaradi prevelikih stroškov. Po vojni se je društvo ponovno sestalo 31. 3. 
1921 na občnem zboru in dela so potekala z enako vnemo kot pred vojno. Na Sv. Trojici so leta 1923 
zgradili lično leseno kočo ’Lepi razgled’, namenjeno gostinski dejavnosti. Tudi v nadaljnjih letih so redno 
negovali parkovne površine, leta 1937 so obnovili spomenik Ivana Grudna in dekanijskemu uradu 
poslali dopis za popravilo kapelic pri sv. Trojici. Leta 1939 so posekali precejšen del gozda, delno zaradi 
lubadarja (posledica snegoloma 37/38), delno zato, ker je zakrival razgled na vzhodno stran vrhniške 
okolice. Na novo so ga zasadili s sadikami listavcev iz domačih gozdov oz. po specifikaciji so 
nadomestili z borovci, macesni, topoli, jerebikami in vrbami. 
Med drugo svetovno vojno so se ukinila vsa obstoječa društva. Preoblikovali so jih po italijanskih 
zakonih, a vrhniško Olepševalno društvo je delovalo vsaj še v začetku okupacije oz. kolikor so 
dovoljevale vojne razmere. V času vojne je bilo na zahtevo okupatorja posekano vse drevje na Sv. 
Trojici, odstranili so tudi paviljon. 
V začetku 60-ih let na Sv. Trojici obnovijo park, na novo zasadijo mešano listnato drevje in prepovejo 
pašo živine na tem predelu. Park poimenujejo Cankarjev gaj. 
(Vrhniški razgledi 9, 152-175, 2008 _120 let delovanja olepševalnega društva Vrhnika – sedanjega 
turističnega društva Blagajana) 
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Koča na Sv. Trojici »Lepi razgled«. Vrhniški razgledi 9. 
 

Gozdnatost območja Sv. Trojice 
Na starih kartah je razvidno, da je bil hrib Sv. Trojice pretežno neporaščen z gozdno vegetacijo. Verjetno 
je bil gozd izkrčen na tem območju že v predzgodovini, v sklopu gradišča na bližnji Tičnici. Najstarejši 
verodostojni kartografski prikazi z zadovoljivo natančnostjo je t.i. prva vojaška izmera Avstro-ogrske z 
leta 1784/85, kjer je razvidno, da je Trojica pretežno gola. Prav tako je razviden  glavni dostop do 
cerkve, kateri ne poteka na današnjem mestu, ampak poteka južneje. 
 

 
Slika 11 Izsek iz 1. vojaške izmere Avstro-ogrske. Avstrijski državni arhiv. 

 
Najnatančnejši prikazi rabe površin je prvi kataster z leta 1823, ki verodostojno prikazuje stanje v naravi 
v tistem času. Praktično celotno območje severno od cerkve je bil pašnik. Območja gozda so bila 
redkejša, predvsem v manjši zaplatah na južni strani. Glavni dostop do cerkve še vedno ne poteka 
preko »Cankarjevega gaja« ampak južneje. Prav tako je cestni dostop z jugo-zahodnega vogala cerkve. 
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Slika 12 Franciscejski kataster, 1823. Mapire. 

 
 

  




