
 muzej  Občine Šenčur

torek, 27. februarja 2018, ob 19. uri 

Razstava bo odprta do 18. marca 2018, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.

DOKUMENTARNO SLIKARSKA 
RAZSTAVA 

DR. GREGOR VOGLAR
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RAZSTAVA O IZJEMNEM ŽIVLJENJU 
NAŠEGA ROJAKA DR. GREGOR VOGLAR

Razstava, ki jo je pripravilo Kulturno umetniško društvo LIK Naklo, na zgoščen način z 
zgodovinsko-dokumentarnim gradivom in z vključenimi novejšimi odkritji, rodovnikom ter 
slikarskimi podobami prikazuje življenje dr. Gregorja Voglarja in njegov pomen za kraje, 
dogodke in nekatere osebe, s katerimi je bil povezan. Za Slovence je pomemben mož, o 
katerem so se in se še odkrivajo nova zgodovinska dejstva. Avtor dokumentarnega dela je 
Peter Kuhar, rodoslovec in dober poznavalec Voglarjevega življenja.

Leopold I. (1640–1705) Peter I. Veliki (1672–1725)

Dr. Voglar–z latinskim imenom Dr. Gregorius Carbonarius in plemiškim naslovom de 
Biseneg - je imel izredno zanimivo in razburljivo življenjsko pot. Rodil se je leta 1651 v 
Naklem na premožni kmetiji in je po osnovnem šolanju v Kranju odšel na jezuitski kolegij 
v Celovec. Šolanje je nadaljeval s študijem filozofije v Gradcu, nato pa se je odločil študirati 
medicino, najprej na Dunaju, nato v Italiji, kjer je kot izvrsten študent pridobil doktorski 
naziv v Rimu leta 1680.



Kot doktor filozofije in medicine je služboval najprej v Pliberku, nato v Radgoni, kjer 
se je tudi oženil in ustvaril družino. V tistem času je v teh krajih ljudi morila kuga. Pri 
preprečevanju njenega širjenja je bil dr. Voglar tako uspešen, da se je to razvedelo vse 
do Dunaja. Ker je ruski dvor takrat po Evropi iskal sposobne zdravnike, je cesar Leopold 
I. priporočil dr. Voglarja. Ta je sprejel novo službo na carskem dvoru v Moskvi, kamor je 
pripotoval 1689. leta. Tu je kot osebni zdravnik Petra I. Velikega delal celih šestindvajset 
let. Vendar ni bil ves čas samo v Moskvi. Kot zdravnik je moral tudi na pot na razna bojišča 
in bil celo štiri leta v švedskem ujetništvu. Leopold I. mu je za zasluge v zvezi z delovanjem 
v Moskvi leta 1694 podelil dedni plemiški naslov.

Leta 1715 se je dr. Voglar vrnil v Kranj, tu je umrl in bil leta 1717 pokopan pri cerkvi Sv. 
Kancijana.

Plemiški grb dr. Gregorja Voglarja in podpis



Izdala Občina Šenčur, februar 2018, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Svoji rojstni vasi Naklo je v oporoki namenil za takratne čase zelo velik znesek 5.000 
goldinarjev namensko za izgradnjo vodovoda, saj se je kot zdravnik zavedal pomena 
oskrbe s čisto pitno vodo. Občina Naklo je leta 2002 na mestu, kjer je nekoč stalo javno 
korito s tekočo vodo iz vodovoda, postavila v čast dr. Voglarju nov vodnjak v obliki korita 
iz hotaveljskega marmorja in ob njem spomenik, ki ga je izdelal akademski kipar Stane 
Kolman.

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo 
e-naslov: ldnaklo@gmail.com

Spomenik dr. Gregorju Voglarju v središču Nakla

Na zanimivi dokumentarno slikarski razstavi je na ogled Voglarjev rodovnik, v katerem 
je prikazana tudi njegova sorodstvena linija, po kateri naj bi Voglarjevi potomci še danes 
živeli v občini Šenčur. Razstavo Dr. Gregor Voglar je Kulturno umetniško društvo LIK 
Naklo prvič prikazalo v Naklem na dan občinskega praznika 17. junija 2017, ki je bil ves v 
znamenju 300. obletnice smrti dr. Voglarja. 

Alojzija Murn, predsednica


