
Znamenita je Holzingerjeva rokokojska prižnica s simboli 
teoloških kreposti: VERA (žena s križem), UPANJE (putta s 
sidrom) ter LJUBEZEN (putta z srcem). Relief prikazuje obilen 
ribji ulov, ko apostoli vržejo mreže na Gospodovo besedo. Božjo 
slavo čudovito oznanjajo otroški angeli (putte).

V evharistični kapeli pa iz Holzingerjevega oltarja iz leta 
1778 že veje duh poznega baroka: arhitektura je precej bolj 
klasicistično umirjena.

       ki bi verske teme obravnavala čim bolj nazorno, dramatično 
in prepričljivo. Cerkveni in politični voditelji so potrebovali baroč-
no zmožnost učinkovitega predstavljanja političnih idej te vtisov 
moči, hierarhije in bogastva. Duhovniki in verniki vseh stanov pa 
so cenili baročno zmožnost osupljivega brisanja meja med real-
nim in namišljenim oz. med nebesi in zemljo.

Prižnica

Glavni oltar posebej izstopa s svojo konkavno upognjenostjo. 
Sestavljajo ga stebri in pilastri. Na sredini je osrednja svetnikova 
podoba kot škofa in spodaj pri vznožju znamenita goska. Ves 
oltar je prekrit z igrivo ornamentiko, ki doseže vrhunec v bogatem 
baldahinu. Realistične podobe svetnikov in angelov se ne 
obračajo več v patetično nebo, temveč v tostranstvo – k obiskov-
alcu. Tako na levi strani sveti škof Valentin ozdravlja epileptične-
ga dečka, na desni pa sv. Miklavž ponuja zlate krogle klečečemu 
dekletu, ki željno steguje po njih. Gre za svetnikovo dobroto, s 
katero je omogočil poročno doto trem revnim sestram. 

Ob tem je dobro obnoviti, zakaj je sv. Valentin nekoč res bil zavet-
nik za srečno poroko. Veliko parov se je nekoč poročilo po 
Svečnici in pred Pepelnico, kajti poroke so bile nekoč tako v 
božičnem kot postnem času strogo prepovedane. Zimski čas je 
bil za kmečko prebivalstvo zelo primeren, saj je pozimi manj dela. 
Tudi meso ter ostala hrana sta pozimi bolj obstojna. Ker je njegov 
god 14. 2. vedno padel v čas mnogih porok, so se mu mladi pari 
radi priporočali za srečno izbiro zakonskega sopotnika in srečno 
nosečnost.

Sedanji tabernakelj je oltarju dodan leta 1848.

Na glavnem oltarju je pod 
Martinovo sliko kopija Marijin-
ega kipa iz Mariazella, ki so ga 
namestili leta 1759. Kar nekaj 
desetletij je bila cerkev tudi 
romarsko svetišče mnogih, ki 
niso mogli romati v daljni 
Mariazell, osrednje romarsko 
svetišče Habsburške monar-
hije. K obisku milostne Mari-
jine podobe vabi tudi freska 
na zunanji južni steni cerkve. 
Nekdaj je Marijin kip imel tudi 
svečano obleko, ki sedaj čaka 
obnove in morebitne nove 
namestitve.
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Naša župnijska cerkev si zaradi zgodovinske in umetniške vred-
nosti zasluži pravo monografijo, a je trenutno še ne zmoremo. 
Upam, da jo dobi v bližnji prihodnosti. Naj nam torej tale skromna 
zgibanka vsaj malo približa naš baročni biser in ljubezen do 
domače cerkve. Iz zgodovinski virov nedvomno izhaja, da je 
cerkev tukaj stala že pred letom 1100 kot lastniška cerkev 
koroških vojvod Spanheimov, ki so kot lastniki tukajšnjih pos-
estev za svoje delavce viničarje tudi duhovno skrbeli. Leta 1093 
ta posestva in cerkev pridejo v last benediktinskega samostana 
v Št. Pavlu na Koroškem, ki je nato stoletja duhovno in gospodar-
sko oskrboval mnoge župnije dravske doline. Zaradi benedik-
tincev nam je tudi bolj jasno, zakaj je patron cerkve sv. Martin. 
Kajti on je bil v daljnem 4. stoletju prvi krščanski puščavnik na 
evropskih tleh, šele kasneje bolj znan po svoji dobroti. Datum 
njegovega godu seveda lepo sovpada z zahvalo za mnoge 
sadove zemlje, tudi vinske trte.

O romanski in gotski podobi cerkve nimamo zanesljivih virov, 
verjetno so ostali skriti v temeljih stavbe. Lepo pa je viden prehod 
iz gotike v barok, saj so vidna zazidana gotska okna in zunanji 
oporniki. 1532 leta Turki po neuspešnem obleganju Maribora 
požgejo vas in cerkev. Že čez tri leta lavantinski škof posveti 
novo cerkev, katere prezbiterij se je ohranil vse do danes. Konec 
17. stoletja cerkvi prizidajo še evharistično kapelo in zakristijo.
 
Kot mnogo obrečnih cerkva je tudi kamniška znana po češčenju 
sv. Janeza Nepomuka (16. 5.), zavetnika za varno življenje ob 
vodi. Na stropu evharistične kapele sta naslikana prizora njegov-
ega poveličanja ter kako ga mečejo z mostu preko reke Vltave, ki 
teče skozi Prago. Njegov kip večino cerkvenega leta leži v lini 
evharističnega oltarja. Samo v času od velikega petka do bele 
nedelje odstopi kraj Božjemu grobu oz. Vstalemu zveličarju. 
  
Vse do leta 1830 je cerkev obdajalo pokopališče. 

Križev pot je naslikal in pozlatil Mariborčan Jožef Reitter leta 
1841. Sliki Brezmadežnega srca Jezusovega na oltarju sv. 
Mihaela in Brezmadežnega srca Marijinega na oltarju sv. 
Avguština in Lucije je leta 1844 kupil takratni župnik Blaž 
Klemenčič. Leta 1868 je tržaški slikar Jakob Brollo obnovil freske 
v ladji in prezbiteriju ter poslikal evharistično kapelo. Leta 1934 je 
freske obnovil še Franjo Horvat.

V osemdesetih letih preteklega stoletja je župnik Anton Dimec 
poskrbel za temeljito prenovo cerkvene notranjščine, saj je 
zidove spodrezal in izoliral. Zato je cerkev danes prijetno suha.
Prejšnji župnik p. Stane Sikošek je od zunaj in znotraj prenovil 
400 let staro župnišče, dvorišče, obnovil fasado in okolico 
cerkve, kupil sedanje zvonove in temeljito obnovil orgle. Leta 
2017 je cerkev dobila nova okna, leta 2018 pa je bila vsa na novo 
prepleskana.

Cerkev sodi med lepše baročne cerkve na Štajerskem in je osred-
nja stavba v Kamnici, njene arhitektonske značilnosti pa jo 
uvrščajo med najpomembnejše kulturne spomenike v okolici 
Maribora. Graditelji cerkve si niso prizadevali, da bi dali stavbi 
posebno zunanjo privlačnost, vse je skromno in skopo odmerje-
no, vendar si je skozi stoletja nabrala toliko prizidkov, stopnic, 
strešic  ter oken, da deluje zunanjost vendarle živahno in iz 
daljave celo igračkasto. 

Sedanjo cerkev sestavljajo:
-    zgodnjegotska ladja
-    poznogotski prezbiterij
-    evharistična kapela
-    zakristija
-    zvonik, ki je bil sredi 18. stoletja za 1 x povišan

Obsežna prezidava gotske cerkve v sedanjo baročno se je začela 
leta 1743. Vodja obnove je bil mariborski arhitekt Jožef Hoffer, ki 
je naprej pozidal nov zvonik. Črna obroba na zvoniku predstavlja 
mejo med višino prejšnjega in sedanjega. 
Po popravilu strehe je leta 1747 prišla na vrsto notranjščina. Da 
bi lahko v cerkvi še naprej maševali, so najprej podrli stare oboke 
le v vzhodnem delu, ki so ga nato z notranjimi oporniki razdelili v 
dve poli in obokali.  Šele ko je bil ta del pozidan in poslikan, so 
leta 1751 začeli podirati še stare oboke še v zahodnem delu. 
Zato ni nenavadno, da je poslikava obokov potekala v dveh fazah 
in da sta bila na delu dva slikarja.  Prvi dve poli je leta 1748 pos-
likal koroški slikar Janez Jurij Raff, šele leta 1753 so slikarju 
Antonu Lerchingerju plačali poslikavo dveh ostalih obokov, 
glavno oltarno podobo sv. Martina ter podobe stranskih oltarjev 
zadnje večerje, nadangela Mihaela ter Avguština in Lucije.

Zgodovinski uvod

Opis notranje in zunanje 
arhitekture

Z izbranim okusom dodelana notranjščina nas preseneti s 
svojo enotnostjo, saj ni tradicionalne  cenzure med prez-
biterijem in ladjo. S plitvimi kupolami obokane pole delijo 
slopi trapeznega prereza, ki jih obdajajo stopnjevani pilastri.  
Konveksno-konkavno ograjo pevskega kora, niši stranskih 
oltarjev in kapitele prepreda prefinjena bela štukatura.
  
Tlorisni pogled: S temno rdečo barvo je označena glavna 
ladja, z rjavo je evharistična kapela. Rdeča črta označuje 
ločnico med glavno ladjo od svetega in presvetega prostora, 
oba prostora ločijo tri stopnice. Z oranžno barvo je označen 
prezbiterij (sveti prostor). Z črno barvo je označen glavni 
oltar v cerkvi (presveti prostor). Zelene črte na tlorisu pred-
stavljajo vhoda. Rumena barva označuje zakristijo. 
Glavna ladja ima tudi prižnico in oratorij, kjer so med mašo 
sedeli lokalni veljaki in kasneje redovnice. Oba se nahajata 
pred prezbiterijem. Prižnica je okrogle oz. polkrožne oblike, 
slednja se nahaja na enem od stenskih pilastrov, ki je 
pravokotno na stičišču med glavno in stransko ladjo. Pilas-

ter je nadomestil steber, ki je postal odločujoč arhitekturni 
element baroka. Prižnica je označena z svetlo zeleno barvo 
kroga. Oratorij je v pravokotni obliki, slednji je postavljen malo 
višje kot prižnica. 

Sedanjo umetniško podobo je cerkev dobila sredi 18. stoletja v 
času župnika Jakoba Kokla (1745-71). Okrašena je z dragocen-
imi baročnimi oltarji, prižnico in oratorijem, vse delo kiparja 
Jožefa Holzingerja iz Maribora. 
Barok se je rodil okoli leta 1600 v Rimu, nekdanjem glavnem 
mestu Rimskega cesarstva in Katoliške cerkve. Ta je začela po 
izkušnji s protestantizmom in po reformnem tridentinskem kon-
cilu (1545-1563) podpirati likovno umetnost,

Opis opreme


