
DARUJTE OB OBNOVI ZUNANJŠČINE 
LJUBIJSKE CERKVE

V letu 2011 smo v Ljubijski cerkvi sv. Nikolaja 
blagoslovili obnovljen, prej pa od let že zelo obledel 
križev pot. Obnova vseh 14 postaj križevega pota 

skupaj z okvirjem je stala ok. 26.000 €. Takrat ste se 
župljani, podjetja in občina Mozirje, še prav posebej 

pa ljubičani izkazali in podprli ta nujen projekt.

Že takrat pa smo ugotavljali, da je potrebna obnova 
oken, ki so bila že takrat zelo uničena zaradi 

naravnih elementov, nato so začele razpadati kapele 
na pročelju cerkve in se kazati napake na fasadi, kjer 

so začele rasti alge in plesen.

Zato smo ustanovili gradbeni odbor za obnovo 
ljubijske cerkve (Damjan Kocjanc, Franci Skornšek, 

Tomaž Pečnik, Matevž Usar in župnik Sandi 
Koren), ki je podprl izbiro podjetja LIMA za 

izvajalca obnovitvenih del.

Obnovili bomo fasado (čiščenje, popravilo napak, 
barvanje), drenažo (izkop, rezanje fasade), kapele 

na pročelju (omet, nove freske), obnova obeh 
kipov, obnova oken in vrat, po potrebi žlebov in 

cevi ter vseh drugih potrebnih del.

Predvidena vrednost del z davkom je ok. 30.000 €.

ZATO VAS PROSIMO ZA POMOČ 
pri financiranju tega velikega projekta.

Sv. Miklavž (tudi sv. Nikolaj iz Mire) je živel konec 
3. in začetek 4. stol., umrl pa 6. decembra med leti 

326 in 351 v mestu Mira v današnji Turčiji.

Sv. Nikolaj velja za zaščitnika mornarjev in ribičev. 
Cerkve sv. Nikolaja zato pogosto najdemo ob 

pomembnih pomorskih in rečnih plovnih poteh. Sv. 
Nikolaj v Ljubiji je varoval predvsem flosarje, ki so 
po Savinji spravljali les iz Zgornje Savinjske doline, 

posvečene pa so mu še mnoge druge cerkve, tudi 
ljubljanska, novomeška in murskosoboška stolnica. 

Sv. Nikolaju se priporočajo mlade neveste za srečno 
poroko, je pa tudi priprošnjik proti poplavam.

Sv. Miklavž je velik prijatelj otrok, ki jih razveseli 
vsako leto ob svojem godu, 6. decembra, vendar le, 

če so bili zares pridni!
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Dokument, izdan v škofijski pisarni mariborsko-
lavantinske škofije dne 26. oktobra 1861, ki ga 

lahko najdemo na steni Ljubijske cerkve priča, da 
so mariborsko-lavantinski knezoškof Anton 

Martin Slomšek posvetili glavni oltar in cerkev 
sv. Nikolaja v Ljubiji v župiji Prassberg (Mozirje) 

27. junija istega leta in s tem predali cerkev v 
sakralno rabo. V glavni oltar so ob tem položili 
relikvije svetih mučencev Kolumba in Klemena.

CERKEV SV. NIKOLAJA 
OBNOVA 2022 



ZGODOVINA 

Cerkev v Ljubiji se omenja že leta 1241 kot 
cerkve sv. Ruperta, v 16. stol. pa kot cerkev 
sv. Ožbolta. Ta srednjeveška stavba je imela 
obokan prezbiterij in z ravnim stropom 
pokrito ladjo. 1668 so ji prizidali zvonik. Ko 
je njene temelje 1852 spodjedla Savinja, so jo 
podrli. Načrte za novo cerkev v neogotskem 
slogu je zrisal Boštjan Oiks, zidarski mojster. 
Stavbo je med 1858 in 1861 zgradil Luka 
Mikek. 27. 6. 1861 je cerkev posvetil bl. škof 
Anton Martin Slomšek. 1873 pa so še 
povišali zvonik.

POSLIKAVA IN OPREMA 

Vso notranjščino je leta 1900 s prizori v 
medaljonih in okvirjih ter dekorativno s 
stiliziranimi rastlinskimi motivi poslikal Ivan 
Fantoni. Vrh oltarne stene je Sv. Trojica, pod 
katero sta upodobljena sv. Peter in Pavel. V 
prezbiteriju so naslikani še sv. Frančišek 
Asiški, sv. Anton Padovanski, sv. Ciril in 
Metod in sv. Družina. Vrh slavoločne stene 
je naslikano Srce Jezusovo. V ladji so pod 
okni Oznanjenje, Rojstvo, Jezus krvavi pot 
poti, Vnebohod, sv. Uršula, sv. Anton 
Padovanski. Pod korom sta prizora iz 
legende sv. Nikolaja.

Oltarji so v neogotskem slogu. Na glavnem 
oltarju stojijo na piedestalih kipi sv. Urbana, 
sv. Nikolaja in sv. Gregorja Velikega. 
Osrednji kip sv. Nikolaja je delo Johanna 
Gassnerja, stranska je izdelal Ivan Zajec. 
Oltar je 1861 izdelal Andrej Cesar. Ob 
straneh stojita na konzolah kipa Srca 
Marijinega in Srca Jezusovega iz začetka 
20. stol. Vsi oltarji v ljubijski cerkvi, glavni 
in oba stranska, so sicer baldahinskega tipa. 
Na levem oltarju sv. Ane stojijo pod 
baldahini kipi sv. Helene, sv. Ane in sv.Neže,

na desnem oltarju sv. Ožbolta pa kipi sv. 
Janeza Krstnika, sv. Ožbolta in sv. 
Martina. Oltarna nastavka je 1866 izdelal 
Andrej Cesar. Glavna kipa sv. Ane in sv. 
Ožbolta je izdelala Ana Gschiel v Gradcu. 
Prižnica, prislonjena ob slavolok, je prav 
tako Cesarjevo delo iz 1861.

Na zunanji strani cerkve najdemo kapelici 
sv. Nikolaja in sv. Terezije Deteta Jezusa, 
v nišah v nadstropju fasade pa sta kipa 
Marije Kraljice in sv. Jožefa, vse iz 2. 
četrtine 20. stol. Pod oknom med tema 
kipoma je kamnita plošča s kronogramom, 
ki da letnico 1858, ko so pričeli z zidavo 
cerkve.

(vir: Leksikon Dekanija Gornji Grad)

OBRAZEC ZA GOTOVINSKI 
PRISPEVEK OB OBNOVI 

LJUBIJSKE CERKVE 
LETA GOSPODOVEGA 2022 

Obrazec izrežite in oddajte skupaj z 
darom v župnišču ali pošljete na naslov: 
Župnišče Mozirje, Cesta na Vrhe 2, 

3330 Mozirje.

ZA VAŠ DAR SE ISKRENO 
ZAHVALJUJEMO. 

_________________________________

ime in priimek darovalca oz. družine

_________________________________

naslov

_________________________________

znesek (€)

Podpis darovalca:

PODATKI ZA NAKAZILO DARU NA 
TRR: 
 
Koda namena: CHAR 
Namen: Donacija Ljubija 
IBAN: SI56 0242 6025 3716 450 
SWIFT: LJBASI2X 
Sklic: SI00 
Naslov: Župnija Mozirje, Cesta na 
Vrhe, 3330 Mozirje 
 

QR KODA za 
“slikaj in plačaj“ 
za mobilne banke: 
 

PODATKE NAJDETE NA: 
https://apostol.si/dar-za-cerkev/#zupnija-
mozirje


