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Janez (Ivan) Vreèar se je rodil 12. decembra 1887 pri Jerenku v Tuštanju 

pri Moravèah, kjer je bila doma njegova mama Jera Svetlin. Oèe je bil 

mizar Janez Vreèar, po domaèe Travnarjev, iz Javoršice pri Moravèah. 

Poroèila sta se leta 1893. Janez je bil prvorojenec v družini sedmih 

otrok. Po materini smrti se je oèe znova poroèil z Rozalijo Lukèevo in 

družina se je poveèala še za tri.

Za podobarski poklic se je izuèil v delavnici Andreja Rovška in Ivana 

Pengova v Ljubljani. Andrej Rovšek ml. (1864 – 1907) je prav tako 

izhajal iz okolice Moravè. Po njegovi smrti je delavnico prevzel Ivan 

Pengov (1879 – 1932), rojen v Ihanu pri Domžalah. V delavnici so 

izdelovali oltarje, kipe iz lesa, reliefe in prižnice za mnoge cerkve v 

osrednji Sloveniji. V delavnici je bil zaposlen tudi Vreèarjev oèe.

Poklic podobarja oz. rezbarja kot sinteza rokodelskega in umet-

niškega ustvarjanja je nekoè imel veljavno mesto med umetnostnimi 

obrtmi na slovenskih tleh. Poleg obvladovanja klasiènega roènega 

rezbarstva v les je med podobarsko specializirano delo sodilo obvla-

dovanje polihromacij, pozlat, patiniranja in drugih tehnoloških ter 

JANEZ VREÈAR
KOT USTVARJALEC

IN OBRTNIK

Moravèe, njegov prvi dom

izraznih posebnosti. Janez Vreèar se je vsekakor izoblikoval med 

velikimi mojstri ter v tem èasu je bil tudi najbolj ustvarjalen. Za na-

daljnji študij žal denarja ni bilo, zato njegovega imena ne najdemo 

med uèenci ljubljanske umetno-obrtne strokovne šole.

Delo v Ljubljani mu je doprineslo novih poznanstev. Predvidoma v 

Ljubljani se je sreèal s svojo bodoèo ženo Ano Jerin. Poroèila sta se 4. 

septembra 1912 v ljubljanski cerkvi Sv. Jakoba. 

Nastopila je prva svetovna vojna in kot ostali slovenski možje je bil 

tudi Janez udeležen v njej. Ohranjene so dopisnice, ki jih je pošiljal 

ženi in jih je poslikal sam. Naslikani motivi prikazujejo utrinke iz 

njegove daljne vojne postojanke v Èrni gori. Ne eni izmed njih piše: 

»Han Garanèiæ, 22.5.1917. Draga! Pošiljam ti obljubljeno Èrno-gorsko 

pokrajino. Seveda je to jednih boljših 'kuæ' v Èrni gori. Te poljublja tvoj 

Janez.«

Vreèarjeva družina z 

oèetom pred mizarsko 

delavnico v Moravèah. 

Janez kot najstarejši sin 

sedi na levi strani, pod 

njim je najmlajši sin 

Anton, ki je nadaljeval 

oèetovo obrt. 



Janeza Vreèarja manj poznamo kot odliènega risarja in slikarja. V 

njegovi zapušèini se nahajajo z ogljem in kredo risani portreti, katerih 

identitete so še velika neznanka. Predvidevamo, da portreti izvirajo iz 

njegovega zgodnega ustvarjalnega obdobja. V njih opazimo avtorjev 

izreden obèutek za tonsko risanje. Verjetno so portreti nastali kot 

študije za slike, saj je slikal tudi z oljem na platno.

Po prvi svetovni vojni je njegov oèe odprl svojo delavnico v Mo-

ravèah. Zgradil jo je poleg hiše, ki jo je pred leti odkupil in prenovil. Še 

danes nosi domaèe ime »pri Travnarju«. Z oèetom sta rezljala najveè 

po naroèilu za Pengovovo delavnico. Obièajno se je družinska obrt 

prenašala na najstarejšega sina, a tu se je kmalu sklenilo njuno skupno 

obrtniško delovanje.

Janez Vreèar med »kriegskameraden« v Puli, 21. septembra 1914. 

Stoji v zadnji vrsti, drugi z leve.

Janezova naslikana dopisnica iz Èrne Gore. Vreèarjevi risani portreti.
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1 V oèetovi delavnici je bilo zaposlenih kar 17 pomoènikov in vajencev. Po oèetovi smrti leta 
1939 je mizarsko obrt do povojnega obdobja nadaljeval najmlajši sin Anton Vreèar.



Ni znano kdaj in zakaj je Janez Vreèar prišel v Domžale. Predvi-

devamo, da je kot mlad poroèen obrtnik moral slej ko prej oditi na 

svojo pot. Na podlagi popisa obrti v Domžalah iz leta 1923, ki ga je za 

svojo knjigo Zgodovina fare Domžale pripravil Franc Bernik, se pod 

rubriko »kiparska« obrt poleg Karola Hrovata pojavi ime Ivan Vreèar. 

Prva izdaja Bernikove knjige je opisovala dogodke od ustanovitve fare 

leta 1908 do 1923. V tem obdobju so Domžale postale pomembno 

obrtniško in trgovinsko središèe. Velik napredek se je beležil tudi na 

cerkvenem podroèju, še posebej po osamosvojitvi župnije leta 1908, ko 

so se vzporedno odpirale možnosti za nova naroèila pri izdelovanju 

ali obnavljanju cerkvene opreme. Že v predstavitvi Hrovatove podo-

barske družine iz leta 2014 smo na podlagi tekoèih naroèil ugotovili, 

da je bil Karol Hrovat (1875 – 1951) stalni podobar domžalske cerkve 

na Gorièici. V njegovi delavnici so se rezbarskega poklica izuèili 

mnogi vajenci, med drugim dva priznana domžalska kiparja Peter 

Loboda in France Ahèin.

Sprva je Janez Vreèar s samostojno podobarsko in mizarsko obrtjo 

prièel v Zg. Domžalah ob današnji Savski cesti. Pozneje si je leta 1927 v 

Prihod v Domžale

Kolodvorski ulici zgradil hišo in delavnico. Naèrte je izdelal zidarski 

mojster Ivan Sršen, ki je v obdobju med obema vojnama izdelal najveè 

domžalskih javnih stavb in stanovanjskih hiš. Kasneje je Janez Vreèar 

k hiši prizidal še strojnico in šupo. Hiša s tri stebrnim proèeljem kot 

tudi notranje nenavadno leseno trapezoidno stopnišèe je nastalo po 

zamisli arhitekta Jožeta Pleènika. Žal ni ohranjenega dokumenta, ki bi 

prièal o njegovi dejanski prisotnosti ob gradnji. Po prièevanju tesarja 

Maksa Kovaèa, ki je delal v Vreèarjevi delavnici, je stopnišèe pod Vre-

Naèrt Vreèarjeve hiše v Kolodvorski ulici v Domžalah.

Današnji pogled na proèelje in stopnišèe. 

Pogled na Vreèarjevo

delavnico v 

notranjem dvorišèu. 

2

2   V zgodovinskem arhivu Ljubljana (ZAL) se nahajajo dokumenti na njegovo ime in sicer o 
gradnji ob obèinski cesti: ograja (1922) in skladišèe za les (1923).



èarjevim nadzorom izdelal vajenec Franc Peterka iz Ihana. Hiša s 

proèeljem je bila moèno poškodovana leta 1945 v bombardiranju bliž-

nje železniške postaje med drugo svetovno vojno. Tesar Marjan Smol-

nikar je povedal, da je stebre obnovil Vreèar sam s svojimi vajenci.

Kot je bilo že omenjeno, se obrtniško delo Janeza Vreèarja povezuje s 

priznanim arhitektom Jožetom Pleènikom (1872 – 1957). Pleènik je 

imel veliko sodelavcev – obrtnikov, ki jih je potreboval za izvedbo 

svojih idejnih naèrtov in z nekaterimi je spletel tudi prijateljske vezi. 

Izprièano je, da je na domžalskem koncu po priporoèilu pasarja 

Alojza Pirnata, dobrega prijatelja Jožeta Pleènika, znameniti arhitekt 

veè desetletij sodeloval z mojstrom kljuèavnièarske obrti Francem 

Konèanom (1897 – 1970) ter kasneje z njegovim sinom. Tudi Vreèar-

jeva delavnica je izdelovala najzahtevnejša mizarska in podobarska 

dela po Pleènikovih naèrtih. Nekateri se še živo spomnijo obiskov 

velikega arhitekta, ki je bil reden gost v hiši in v delavnici. Vreèarjevi 

izdelki so prisotni po mnogih slovenskih in drugih cerkvah, naj 

naštejemo le nekatere: oltar v Metliki, deli oltarja v Bogojini, krstilnica 

v Stranjah, oprema za kapelo na Golniku, razlièna oprema za cerkev v 

Èrnuèah in Moravèah ter cerkev sv. Antona v Beogradu. V Domžalah 

je sodeloval pri adaptaciji Dobrodelnega doma in Otroškega doma 

(1929), ko je župnik Fran Bernik »zaposlil« veèina domžalskih obrt-

nikov. V istem obdobju je sodeloval pri gradnji Godbenega doma. Za 

župnišèe je prenovil omare (1931) in opravil mizarska dela ob po-

daljšanju kora v cerkvi, za katerega je naèrt napravil Pleènikov uèenec 

arhitekt Tone Bitenc (1951). Med leti 1951 in 1953 je z domžalskimi 

obrtniki sodeloval pri izgradnji Domžalskega doma na Veliki planini.

Pri delu je Janez Vreèar kipe in rezbarske detajle izdeloval sam, vse 

ostalo mizarsko delo pa so opravili po njegovih naèrtih pomoèniki in 

vajenci. Sam naj bi opravljal tudi restavratorska dela. V delavnici so 

pripravljali les tudi za njegovega prijatelja, domžalskega kiparja Petra 

Loboda, in moravškega rojaka Tineta Kosa. Po njegovi smrti leta 1959 

je vdova Ana obrt predala mojstru Ivanu Ostercu iz Veržeja. Oster-

èeva mizarska delavnica je na istem mestu delovala do upokojitve 

mojstra, leta 2000.

Janezovo pismo profesorju in 

prijatelju Jožetu Pleèniku, 1952. 

Raèun za domžalsko župnišèe iz 

leta 1931. 

V Vreèarjevi mizarski delavnici naj bi se poklica izuèilo kar 72 vajencev. V ohranjeni 

obraèunski knjigi iz povojnih let se kot pomoènike imenuje Franca Osovnika, Franca 

Peterka, Janeza Kržana, Franca Capudra In med vajenci Tihomirja Javorška, Sreèa 

Vojsko, Petra Starina in Franca Kovaèa.



Drugi vsebinski sklop je namenjen predstavitvi Janeza Vreèarja kot 

sposobnega gospodarstvenika in politika. V arhivskih zapisih in sta-

rih fotografijah ga najdemo v sredini pomembnih domžalskih velja-

kov. Prisoten je bil v razliènih odborih, pod njegovo župansko taktirko 

pa se je ustanovila domžalska mešèanska šola in opravljena je bila 

regulacija cest in ulic.

JANEZ VREÈAR 
KOT GOSPODARSTVENIK IN POLITIK

Domžale so po zaslugi razvoja slamnikarske industrije ob koncu 19. 

stoletja ter ob razglasitvi za trg leta 1925 postajale vse bolj pomemben 

gospodarski, obrtniški in trgovinski center. Pomemben doprinos je 

bila od leta 1890 dalje železnica, ki je omogoèila, da so Domžale 

postale prometno središèe vse domžalske okolice. V medvojnem ob-

Domžalske gospodarske in politiène razmere 
med obema vojnama

dobju so Domžale doživele korenite gospodarske spremembe, saj je 

propadla svetovno znana slamnikarska industrija, a so se v dvajsetih 

letih 20. stoletja ustanovila podjetja novih industrijskih panog, najveè 

v kemièni, tekstilni in usnjarsko-galanterijski industriji. Velika gospo-

darska kriza v prvi polovici tridesetih let je prizadela tudi številne 

domžalske trgovce in obrtnike, ki so morali zaradi prezadolženosti 

prodajati svoje zgradbe, a so Domžale konec tridesetih let že utrdile 

svojo vlogo trgovskega in obrtnega središèa v južnem delu kamni-

škega okraja. 

Pomembno priznanje kot središèe za širše obmoèje bi si Domžale 

zaslužile že prej, saj so po številu prebivalstva in gospodarski moèi že 

konec 19. stoletja presegale sosednja trga Mengeš in Moravèe. V 

izvoljenem obèinskem odboru leta 1924, ki je sklenil v Beograd poslati 

vlogo za povišanje Domžal v trg, je bila poleg veèinske liberalne Jugo-

slovanske demokratske stranke (JDS) in katoliške Slovenske ljudske 

stranke (SLS) tudi Obrtna gospodarska skupina, ki sta jo zastopala 

sva odbornika, med njima Janez Vreèar. V tem èasu so morali biti vsi 

obrtniki èlani obrtne zadruge in v Domžalah je bil njen sedež tudi za 

obrtnike iz nekaterih okoliških krajev. Vzporedno s pospešenim 

gospodarskim napredkom Domžal se je v èasu, ko je v politiènem 

življenju v Sloveniji ponovno prevladal katoliški politièni tabor, kre-

pila tako Vreèarjeva obrtniška funkcija kot tudi njegova vloga gospo-

darstvenika in politika. Na volitvah v letu 1927 je bil izvoljen v ob-

èinski odbor kot predsednik krajevnega odbora SLS. Nato je bil v 

takratnih razburljivih jugoslovanskih politiènih razmerah, zasno-

vanih na ideoloških nasprotovanjih, skupaj s strankarskimi kolegi, 

veèkrat razrešen, v  letu 1936  pa naposled izvoljen za župana. Eno 

leto poprej je namreè prišlo do spremembe režima, ko je SLS vstopila 

v vlado in prevzela oblast v Sloveniji. V tem obdobju je Vreèar opra-

vljal tudi funkcijo predsednika Jugoslovanske radikalne zajednice 

Domžale, kateri se je takrat v celoti pridružila nekdanja SLS.

Janez Vreèar z domžalskimi veljaki.



Preko delovanja v razliènih odborih je aktivno sodeloval pri uprav-

ljanju zadev, ki so se nanašale na obèinski gospodarski, socialni in 

kulturni napredek. Na kulturnem podroèju je bil prisoten npr. v 

ustanovnem odboru Pevskega društva Domžale (1924). Ob tem 

moramo poudariti, da je bil Janez Vreèar že od mladih nog sposoben 

pevec ter igralec in je nastopal celo v ljubljanski operi. Igral je tudi pri 

domžalskem prosvetnem društvu in v predstavah Združenja obrtnih 

mojstrov. Aktivno je sodeloval pri gradnji in slavnostni otvoritivi  

Godbenega doma (1926-29). Domžalski godbeniki so bili edini v 

tedanji Jugoslaviji, ki so ob svojem požrtvovalnem delu ter ob gmotni 

podpori krajanov in številnih domžalskih izseljencev iz Amerike, 

uspešno konèali gradnjo svojega doma. Zelo si je prizadeval za po-

stavitev radijskega oddajnika v Domžalah (1927). Deloval je v šport-

nem klubu »Disk«, kjer v zaèetku tridesetih let prišlo do pomembne 

spremembe v èlanstvu tega prvega domžalskega športnega kluba. 

Vanj se je po prepovedi orlovske organizacije vkljuèilo èlanstvo iz 

katoliškega tabora z Vreèarjem na èelu in kmalu je prišlo do ideo-

loškega spora. Liberalno usmerjeni èlani so nato ustanovili nov 

športni klub, a kasneje sta se èlanstvi obeh klubov spet združili pod 

imenom Disk, ki se je uspešno uveljavil v slovenskem športu. 

Ob gospodarski in demografski rasti so Domžale poveèevale tudi 

svojo vlogo na podroèju šolstva. Na pobudo obèinskega odbora je leta 

1921 nastala obrtno-nadaljevalna šola za razne stroke. Njena 

ustanovitev je bila posledica spoznanja obrtnikov, da je za obrtni 

narašèaj potrebno predvsem teoretièno znanje. Šola je bila prvi 

izobraževalni zavod za širšo okolico, še veèji okoliš pa je imela 

mešèanska šola, ki je po Vreèarjevih desetletnih prizadevanjih zaèela 

delovati leta 1938. 

V ugodnih gospodarskih razmerah in ob odloèni podpori obèinskega 

odbora je novi župan, ki je kot predsednik nekdanjega pripravljal-

nega odbora za ustanovitev mešèanske šole dobro poznal obèinske 

obveznosti, sprožil pobudo za njeno èimprejšnje odprtje. S svojimi 

posredovanji na banski upravi ter s prizadevanji za preseganje vseh 

nasprotij v domaèem okolju in posebej ovir v Kamniku, je bil naj-

zaslužnejši za njeno odprtje. Uredili so jo v odkupljeni stavbi nek-

danjega slamnikarskega podjetja na Ljubljanski cesti ob gostilni 

Keber. Kasneje se je upravni odbor pod Vreèarjevim vodstvom zaradi 

poveèanega vpisa dijakov odloèil za širitev stavbe z delavnicami in 

zunanjim šolskim vrtom, vendar pa je nemška okupacija prekinila 

izobraževalno poslanstvo slovenske mešèanske šole v Domžalah. V 

vojnem èasu je tu delovala nemška glavna šola »Hauptschule«, po 

vojni pa se je kot naslednica mešèanske šole ustanovila nižja gim-

nazija, ki je delovala do leta 1958. 

Vreèarjevo aktivno javno delovanje

Upravni odbor športnega društva Disk Domžale, 1929 – 1931,

Janez Vreèar kot predsednik v spodnji vrsti na sredini.



V Vreèarjevem èasu županovanja je napredovalo tudi celovito ure-

janje cest in ulic. Nadaljeval je z že vpeljanimi spremembami po usta-

novitvi trga, ko je bilo zaradi poveèanega prometa na cestah speljano 

razširjanje in uravnavanje cest, oskrbela se je javna elektrièna raz-

svetljava, urejeval se je kanalizacijski sistem trga, opustilo se je do-

sedanje imenovanje kraja po vaseh Zgornje Domžale, Spodnje Dom-

žale, Stob in Študa ter se vpeljala razdelitev trga v ulice in ceste, za kar 

so pripravili tudi enotne napisne tablice za nove ulice, ceste in hiše. 

Trg se je vsako leto poveèeval, od leta 1932 dalje je bilo zgrajenih preko 

150 novih hiš, in vse nove spremembe je obèinski odbor pod Vre-

èarjevim vodstvom uspešno reševal. Na njegovo pobudo so ob 

sedanji Vodovodni cesti zgradili štiri nadstropne dvostanovanjske 

hiše in sicer v okviru Stanovanjske zadruge, ki jo je podpirala Zad-

ružna hranilnica in posojilnica Groblje.Okrožnica pripravljalnega odbora za ustanovitev mešèanske šole. 

Janez Vreèar z vajeniškimi mojstri. 



Ob koncu njegovega županovanja je ob prihodu druge svetovne vojne 

izvedel priprave na zašèito pred napadi iz zraka z gradnjo zaklonišè. 

Janez Vreèar je bil dober poznavalec svetovnih politiènih razmer. Po 

prièevanjih mu je uspelo napovedati razplet druge svetovne vojne in 

razmere po njej. 

V povojnem obdobju se je Vreèarjevo javno udejstvovanje postopoma 

zmanjševalo. Tudi zdravje mu ni služilo, kot bi moralo, namreè imel je 

hudo obliko sladkorne bolezni. Umrl je 10. decembra 1959. V 

skupnem dolgoletnem zakonu z ženo Ano nista imela svojih na-

slednikov.

Levo:Regulacijski naèrt Domžal približno med 1930 – 1940. 

Malokdo v sebi nosi toliko vsestranskih nadarjenosti, kot jih je Janez 

Vreèar. Bil je roèno spreten, likovno ustvarjalen, podjeten, komu-

nikativen, k akciji orientiran, z moènimi moralnimi naèeli. Bil je dober 

politik in odlièen govorec. Prijateljeval je z mnogimi, bil je razgledan, 

po svojem delu poznan in spoštovan. Kot javni funkcionar je bil veliko 

zaslužen za razvoj Domžal. Vrhunec delovanja je dosegel z žu-

panovanjem, ki ga je prekinila druga svetovna vojna. Kot župan je bil 

leta 1939 tudi odlikovan z odlikovanjem Kraljevine Jugoslavije, z 

redom Svetega Save. Vsekakor ga lahko po svojem ustvarjalnem 

duhu in ambicioznimi javnimi dejanji umestimo med znamenita 

domžalska imena, ki si zaslužijo posebno pozornost.

Sklepne besede



JANEZ VREÈAR (1887 – 1959): DOMŽALSKI PODOBAR IN 

GOSPODARSTVENIK

Avtorica: Katarina Rus Krušelj

Jezikovni pregled: Vera Vojska

Likovno-tehnièno uredil: Roman Kos

Izdal in založil: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 

zanj Cvetka Zalokar Oražem

Tisk: Jagraf, Trboje

Naklada: 300

Domžale, april 2017

Cena: brezplaèno
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Katarina Rus Krušelj

JANEZ VREÈAR 
(1887 – 1959)

S knjižico predstavljamo ustvarjalce, ki so v preteklosti krojili domžalsko kulturno zgodovino ter v njihovi dedišèini še danes 

beležimo pomemben umetniški prispevek h kulturni podobi Domžal in okolice. Mnogi izmed njih še niso dobili priložnosti 

predstavitve svojega življenja in dela v individualni publikaciji, ki je hkrati nadgradnja samostojne razstave posameznega 

ustvarjalca v Menaèenkovi domaèiji v Domžalah. Dogodek in knjižica sta namenjena 19. aprilu  ?   prazniku Obèine Domžale.

DOMŽALSKI PODOBAR IN GOSPODARSTVENIK


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

