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Leto 2021 smo začeli s poezijo, tako v 
poštnih nabiralnikih kot tudi prek spleta. 
Skoraj vsak dan ena pesem in ta obar-
vana s slikarskimi deli domačih in tujih 
avtorjev. Dan Blaža Potočnika je zazna-

movala njegova pridiga 
iz ust Vinka Žnidaršiča, 
aktualna tudi v današ-
njem času. Prešernove 
stopinje na Šmarno 
goro je za slovenski kulturni praznik kra-
sila poezija, poezija v naravi. Na 
dan staršev so mamice in 
očke s svojo ustvarjalnostjo raz-
veselili otroci kar prek spleta. 

28. Šentviške dneve so zaznamovali nateča-
ji za srednje in osnovne šole na temo  »Moja de-
žela je naša država«. Z njimi in slavnostnim Po-
zdravom domovini smo obeležili 30 let samostoj-
nosti naše države. V knjižnici Šentvid je bila raz-
stava del učenk in učencev. Temo »Vsaka omara 

je bila najprej 
drevo«, s katero smo se spom-
nili 120. obletnice prve mizar-
ske zadruge na Kranjskem, 
vseh šentviških, vižmarskih in 
drugih mizarjev, smo okronali z 
odprtjem Spominske mizar-
nice v Guncljah.  

PREGLED LETA 2021 



 

 

 

V mesecu avgustu so nas obiskali potomci argentinskih Sloven-
cev in nam v Ljudskem domu uprizorili čudovito predsta-
vitev svoje kulture ter svojega pogleda na državo prednikov -
Slovenijo. Na dnevih Četrtne skupnosti Šentvid v Guncljah je 
bila tokrat rdeča nit društva BPČ Spominska 
mizarnica. Na dan, ko se je rodil naš pesnik, 
France Prešeren, smo se prek spletne akademi-
je poglobili v poezijo, pesnike in pisatelje, 
ki so bili kakorkoli povezani s Šentvidom. 
Umetnik in mizar Franc Zavodnik je posebno 
leto obeležil s pomnikom korona virusu, ki ga 
je postavil na mestu nekdanje govorilnice pri 
avtobusni postaji na vrhu vižmarskega klanca. 
Svoja dela je predstavil v knjižnici Šentvid. 
Razstava je še vedno na voljo za ogled.  
Ob tem posebnem, a tudi bogatem letu 2021, se zahva-
ljujemo za zaupanje in podporo, ki ste nam jo izkazovali 
skozi vse leto.  
 
PRIHAJAJOČI DOGODKI … 

 
V nedeljo, 30. 1. 2022, nas bo ponovno obiskal 
Blaž Potočnik, po sv. maši ob 8.30. Vas zanima, 
kaj  nam bo tokrat povedal? 
 
MIZARSKI KOTIČEK 
 
Skoblič je ročno mizarsko 
orodje za skoblanje. Pozna-
mo ravne in profilne skobli-
če. Slednje mizar uporablja 
za različne profile in jih ni 
bilo lahko izdelati. Z njimi so 
lahko skoblali okrogle profile 

izdelka, okrogle palice, brazde, utore, za 
svoje delo so jih uporabljali tudi sodarji.  
Skobliče sestavljajo zagozda, rezilo in 
predreznik, s katerim mizar skoblič nastavi, 
da  ta lahko skobla grobo ali fino. Rezilo je 
brusil na brusno kolo, pri katerem je mizar moral paziti, da re-
zila med brušenjem ni pregrel. Za brušenje so uporabljali bel-
gijski ali misisipski kamen. Nekatere skobliče kljub strojni obde-
lavi mizarji uporabljajo še danes. Zbirko tega pomembnega mi-
zarskega orodja lahko vidite v Spominski mizarnici. 

90. obletnica gradnje 1. zdravstvenega doma v Šentvidu (2022) 


