
 

 

 

120–letnica ustanovitve  
prve mizarske zadruge na Kranjskem 

 
Poleg Solkana je bilo na območju današnje ČS Šentvid na 
enem mestu zgoščeno največ mizarjev. Začetek mizarske obrti 
sega v leto 1840, ko je Lovrenc Koman (»Krovc«) v Vižmarjih 
odprl mizarsko delavnico. Izdeloval je modno pohištvo po naro-
čilu, pri njem pa so se učili številni fantje, ki so kasneje začeli 
samostojno mizarsko pot. Največ mizarjev je delovalo v Viž-
marjih.  

 
Preglednica: Statistični prikaz obsega mizarstva v Šentvidu z okolico v letih 1884-1941 

(podatki iz obrtnega registra) 
 
V 60. ih letih 19. stoletja so imeli mizarji toliko dela, da so jim 
kupci že v naprej naročali pohištvo. Svoje izdelke so prodajali v 
Ljubljano, Zagreb, Innsbruck in Merano, kasneje tudi v Gorico, 
Trst in Reko.  

  1884-
1890 

1890-
1900 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930 

1930-
1941 

Vižmarje 2 1 11 2 13 23 

Šentvid   1   2 6 3 

Podgora       3 3 6 

Trata         3 7 

Poljane           1 

Dvor   1   1     

Stanežiče   1     2 3 

Brod 1     2 4   

Gunclje 1   1   2 4 

SKUPAJ 4 4 12 10 33 47 

PRILOGA  
oznanil župnije Ljubljana Šentvid  

 

JUNIJ 2020 

naš zvon 



 

Mizarstvo se je najbolj povečalo na prelomu iz 19. v 20. stole-
tje, ko je Ljubljana kot središče Slovencev pridobila na pomenu 
ter po prvi svetovni vojni, ko smo pridobili tržišče z novo Kra-
ljevino SHS. Železniška postaja v Vižmarjih ni pretirano pove-
čala proizvodnje, saj se je večino prevozov izdelkov še do dru-
ge svetovne vojne opravilo kar s konjsko vprego.  

Iz zbornika Župnija Šentvid nad Ljubljano skozi čas in prostor 

 
»Vsaka omara je bila najprej drevo« 

V društvu BPČ smo v okviru natečaja prejeli 81 izdelkov učen-
cev šol: OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Šentvid, OŠ Alojzija 
Šuštarja ter Škofijske klasične gimnazije. Nekaj primerov... 

 
PRIHAJAJOČI DOGODKI... 
 
Pozdrav domovini bomo iz-
vedli v nedeljo, 21. junija, ob 
20. 45, prav tako kot je bil pr-
vič izveden pred 29. leti. 
Ne zamudite! 


