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Generalne obnove, ki je potekala pod vodstvom župnika Alojzija Goloba, so se lotili
spet @ez nekaj let, ker jih je k temu silila kupola, ki je grozila s sesutjem; dela so sovpadla
z dvestoto obletnico ustanovitve lokalije,212 nadaljevali pa so jih še v devetdesetih letih.
Poleg sanacije kupole in streh na cerkvi in zvoniku so v tem @asu naredili nov tlak, klopi
in razsvetljavo ter restavrirali freske, oltarje z vsemi kipi in križev pot.213 Stati@no ureditev
kupole je izvedel gradbeni mojster Franc Pelko z Bleda, zaradi nastalih razpok poškodovane
freske in vso opremo pa je obnovil Rudi Polner iz Maribora.214 Pod župnikom Antonom
Dobrovoljcem so v prvem desetletju 21. stoletja obnovili še kor in orgle ter zunanjš@ino
zvonika, zamenjali centralno ogrevanje in kritino ter uredili okolico cerkve.215

212 Obnova je zabeležena na ograji pevskega kora (Prenovljena L. 1989).
213 Nekdanja krstna kapela v preddverju cerkve, ki so jo po postavitvi novega krstilnika v ladji uporabili za spovednico,
je takrat dobila slikano okno z motivom Izgubljenega sina, ki ga o@e ljube@e sprejema pod homško cerkvijo, delo
Tomaža Perka iz leta 1995 (s signaturo T. Perko / S. Višnar / 95). Na vzhodni steni zvonika pa je leta 1991 Lojze
#emažar naslikal vstalega Kristusa (gl. JENKO 2012 (op. 9), s. p.), motiv, ki na pokopališ@u spodbuja vero in upanje
v vstajenje.
214 Kupola se je za@ela posedati zaradi strohnelega trama v zidu, kar je mdr. povzro@ilo poškodbe na freskah. Polner
je hkrati z obnovo fresk v kupoli marmoriral pilastre po cerkvi, barvno neprimerno okrasno @lenitev sten, ki je
nastala pod Babnikom, pa je prebelil. Oltarje s kipi vred je konserviral in prezlatil. Za podatke se zahvaljujeva
gospodu Alojziju Golobu.
215 JENKO 2012 (op. 9), s. p.
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Kapela sv. Križa na Homcu
Duhovniki, ki so upravljali Homec, so najprej bivali v starem župniš@u zraven cerkve, po
ustanovitvi lokalije so se preselili v t. i. Rasternovo hišo sredi vasi, v letih 1833–37 pa je
lokalist France Brenkuš na južnem pobo@ju homškega hriba zgradil novo, sedanje župniš@e.
Leta 1894 so pod župnikom Valentinom Bernikom stavbi v pritli@ju prizidali shrambo, iz
prvega nadstropja pa speljali most, ki je skrajšal pot do cerkve.216 Ob župniš@u so uredili
tudi gospodarsko poslopje z dolgim s stebri podprtim nadstreškom. Leta 1930 je vse stavbe
obnovil župnik Franc Govekar,217 po drugi svetovni vojni, med katero sta bila župniš@e in
gospodarsko poslopje požgana in izropana, pa so jih postopoma spet obnovili.218
Potreba po kapeli, ki bi bila bližja vasi in bi jo lahko uporabljali zlasti v zimskem @asu, se
je pokazala že v 19. stoletju,219 saj je župnik Bernik leta 1898 pred župniš@e postavil lopo,
ki bi se mogla prirediti v zasilno kapelo.220 Namera je bila uresni@ena šele leta 1956, ko je
župnik Karel Babnik spremenil v kapelo opuš@eno kletno sobo v župniš@u; dela je izvedel
mizar Lojze Rode.221 Pozneje so namere preusmerili na gospodarsko poslopje. Idejni na@rt za
preureditev gospodarskega poslopja v u@ilnico je leta 1964 napravil Janez Benko, naslednje
leto pa je predlog za ureditev verou@ne u@ilnice in za@asne kapelice (z detajlnimi risbami
tabernaklja in stropnih svetilk) izdelal Ivan Pengov.222 Po njegovih na@rtih so leta 1965 opuš@eno gospodarsko poslopje ob župniš@u preuredili v kapelo, ki so jo uporabljali tudi za u@ilnico in pevsko sobo.223 Mali in vlažni prostor je kmalu postal neprimeren. Dotrajano stavbo
so pod župnikom Alojzijem Golobom leta 1982 podrli in do konca naslednjega leta zgradili
novo z lo@enima prostoroma za kapelo in verou@no u@ilnico, in sicer po na@rtih arhitekta
Feliksa Hribernika, ki je pred tem, leta 1979, napravil tudi na@rt za adaptacijo župniš@a in
preureditev prezbiterija v cerkvi.224 Gradnjo je prevzel zidar doma@in Andrej Zamljen, leseno

216 NŠAL, ŠAL/ŽA, Homec, Spisi, fasc. 22: Razni na@rti, 2. Na@rt za prezidavo župniš@a na Homcu 1894, Franc Tav@ar,
zidarski mojster v Loki pri Komendi.
217 Govekarjeva kronika (op. 119), str. 7–8.
218 Za župniš@e gl. STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 194.
219 Za kapelo gl. STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 192–193.
220 NŠAL, Spisi, fasc. 8: inventar 1900.
221 Babnikova kronika (op. 131), str. 29. Kapelo je blagoslovil kamniški dekan Viktor @adež; gl. tudi STRAŽAR 1988
(op. 12), str. 192.
222 NŠAL, ŠAL/ŽA, Homec, Spisi, fasc. 22: Razni na@rti, 19. Idejni na@rt preureditve gospodarskega poslopja v u@ilnico,
Benko Janez, jun. 1964; 23. Ureditev u@ilnice za verouk in za@asne kapelice ob župniš@u na Homcu, 1965, Pengov
Ivan; 25. Pengov, detajli; gl. tudi NŠAL, ŽAL/ŽA, Homec, Razne knjige, fasc. 3: Blagajniški dnevniki: Pengovovi na@rti za klopi in kapelo; Babnikova kronika (op. 131), str. 90, z navedbo izdatkov.
223 Kapelo je blagoslovil tedanji generalni vikar Stanko Leni@, gl. STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 192.
224 NŠAL, ŠAL/ŽA, Homec, Spisi, fasc. 23: Razni na@rti, 47. Adaptacija župniš@a na Homcu, Hribernik Feliks, sept.
1979; 50. Ureditev župniš@a na Homcu, idejni na@rt; 51. Preureditev župniš@a na Homcu, glavni na@rt; NŠAL,
ŠAL/ŽA, Homec, Spisi, fasc. 25: dokumentacija ob adaptaciji župniš@a 1978/79. Soglasje k adaptaciji je dala
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opremo za oltarni prostor je izdelal arhitektov brat mizar Vinko Hribernik, lu@i, lestenec in
tabernakelj pa je napravil pasar Matija Repanšek. Nove prostore je leta 1984 blagoslovil
ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar.225 Kvadratno kapelo s posnetimi vogali pokriva štirikapna
streha, znotraj pa kupolasto oblikovan lesen opaž. V severovzhodnem vogalu kapele je
arhitektonsko poudarjen oltarni prostor, ki ga namesto slavoloka zamejujeta pokon@na niza
postaj križevega pota; ta je z redukcijo trpljenjskih prizorov na manjše ekspresivne izreze
formalno samoniklo delo slikarja Tomaža Perka iz leta 1984. Za daritvenim oltarjem iz rde@kastega marmorja visi nad tabernakljem na oltarni steni velik lesen Križani, pridobljen na
Koroškem, ob njem kle@ita angela adoranta, prenesena z velikega oltarja homške cerkve.226
Drugo zaklju@no steno predira veliko okno z vitražem, na katerem je Tomaž Perko upodobil
Homec z okolico in nad njim kraljujo@o sv. Trojico (s signaturo Perko 90 / VIŠNAR). Po kapeli
so razvrš@ene oljne slike, ki so jih prav tako premestili semkaj iz cerkve, in sicer Brezjanska
Marija, ki jo je leta 1957, ob petdeseti obletnici kronanja Layerjeve podobe naslikal Lojze
Perko (s signaturo Po Layerju / Perko 57.), Koželjevi sliki Srce Jezusovo in Srce Marijino z
oltarja sv. Trojice227 ter Sv. Alojzij in Sv. Marjeta Kortonska z Nepomukovega oltarja, deli
Gašperja Götzla, vse štiri nesignirane in enako uokvirjene.228
Notranjš@ina kapele sv. Križa
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Gašper Götzl: Sv. Alojzij

Gašper Götzl: Sv. Marjeta Kortonska
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komisija za verska vprašanja že leta 1977, z utemeljitvijo, da »je resni@no stara zgradba in adaptacije potrebna«;
6. Ureditev prezbiterija, april 1979.
Golobova kronika (op. 120), str. 12; STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 193.
Kipa adorantov je obnovil restavrator Ivan Pavlinec, gl. STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 193.
ŽIGON, ROVŠNIK 1986 (op. 17), str. 83: kat. št. 146, 147, s pripombo, da je njuno nahajališ@e neznano. Koželj je
Srce Jezusovo in Srce Marijino z nazarensko lepotno poudarjenima likoma naslikal v številnih razli@icah, mdr. za
Sela pri Kamniku, Podgorje, Šmartno v Tuhinju, Šentvid pri Sti@ni, Kamnik, Vol@ji Potok.
MRKUN 1925 (op. 8), str. 39; STELE 1929 (op. 10), str. 330; STRAŽAR 1988 (op. 12), str. 185, 187, ko sta Götzlovi
sliki še viseli v cerkvi pod korom.
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