
Z mahom prekriti ostanki Slanškove domačje.
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“Zapuščina naših dedov nam je, da lahko rečemo,  

izviramo iz enega najlepših kotičkov Zasavja. Čeprav nas ni veliko, 

vemo da naša kri že skoraj 450 let diha s Turskimi gozdovi  

in se napaja v moči Straškega hriba.  

Ko se vračamo tja na prisojno stran Straškega hriba,  

kjer se še danes razkošno bohoti ljubezen do narave in skrbnost 

naših prednikov do imetja, v podobi mogočne lipe  

ob ostankih nekdanje domačije.«

Lipa  
zelenela  

je ...
Pot skozi zgodovino 
rodbine Slanšek

M a t e j  H o h k r a u t
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Lipa zelenela je
tam v dišečem gaju,
s cvetjem me posipala, 
d’jal sem, da sem v raju. 

Veje raztezovala
k nebu je visoko, 
meni pa je do srca
segala globoko. 

Ptičice je lipica
v senčico vabila,
kadar ležal sem pod njo,
me je ohladila.

Revica pa je sedaj
skoraj ovenela,
cvetje, listje zeleno
zima ji je vzela.

Spavaj, draga ljubica!
Večno ne boš spala,
nova pomlad zelena
novi cvet bo gnala.

Zopet bodo ptičice,
ptičice vesele,
pesmi nam prepevale,
pesmi žvrgolele.



Moji dragi omici Faniki
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»Ein geschriebener Buchstabe ist besser, als das beste Gedächtnis.«

(Alte Sprichwort)

»Zapisana črka je boljša, kot najboljši spomin.«

(star pregovor)

/Iz kronike župnije sv. Miklavža/
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Zahvala

Seveda mi brez prekrasnih ljudi, po večini mojih sorodnikov, teh besed nikoli 
ne bi uspelo zapisati, vsaj ne tako vestno in podrobno. Zahvaljujem se vsem, 
ki so mi kakor koli pomagali na tej poti skozi spoznavanje moje zgodovine 
in zgodovine mojih dragih. Predvsem pa se zahvaljujem očetu Rudiju, mami 
Mariji, dragi  Debori, bratu Urošu, tetama Cveti in Joži, pokojnemu prastricu 
 Stanislavu, Bogdanu, Borutu ter Roku Slanšku, Boženi in Gregorju Ermanu, Jožefi 
in Sabini Tomažič, Marici, Štefki in Viki, rojenim Štih, Joži Škegro, sorodnikom iz 
Amerike: Poloni Filpi, Kurtu, Rosalie in Rebecci Oppenheim, Frances Ales, Wilmi 
Wiott, Loretti Monroe,  Phyllis Bitner, lektorici Ani Knez, rodoslovcema g. Petru 
Hawlini in g. Leonu  Mokotarju, aktivnim članom foruma prohereditate.com ter 
Bojanu Dremlju, g. Pavlu  Bukovacu in Nadšofijskemu arhivu v Mariboru. Zahvala 
tudi vsem v rodbini, ki so prijazno sodelovali pri projektu s podatki, informacijami 
ali verbalno podporo.

Vse spoštovanje tudi fotografu g. Pepiju Mokotarju. In nazadnje g. Janku Orožnu 
za vse, kar je naredil za naše kraje. Brez njegovega raziskovalnega dela bi bila 
moja naloga neizvršljiva.
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Matej Hohkraut, 
profesor likovnih umetnosti (roj. 1974)
[Foto: D. Batagelj]
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Uvodna beseda

Da sem se lotil zahtevne naloge, raziskovanja preteklosti mojih prednikov, ni nas-
talo spontano. Rojevalo in oblikovalo se je v meni že dalj časa. Resneje sem se z 
vejami, listi in vsemi povezavami rodovnika spopadel ob študijah zgodovine 
domačega kraja Zidanega Mosta. V bistvu gre za več dejavnikov, od ljubezni do 
zgodovine, odkrivanja preteklosti, branja in sistematičnega urejanja podatkov.

Ne nazadnje gre za moje potomce, mojo prihodnost, ko Ana Tia pride k meni 
in me vpraša, kje je bila ona, ko sem bil jaz majhen. Za trenutek se zdrznem in 
pomislim, da je življenje samo cikel v neskončnosti vesolja, kako kratko in krhko 
je, pa vendar ima tako močan vpliv na vse, kar se bo zgodilo potem …

Moje življenje in moje odločitve vplivajo na njeno prihodnost in stotine življenj 
in dejanj mojih prednikov so vplivala na to, kar se dogaja meni; ne samo to, kar 
se dogaja, tudi na to, kar sem. Zatorej, da najdem odgovor na ta vprašanja, sem 
se odpravil na potovanje preko stezic in poti, ki so jih oblikovala življenja mojih 
in morda tudi vaših prednikov. Kaj sem našel in morebiti, kar bom še spoznal 
in  odkril, ni tako pomembno, kot je pomembno, da odkrivam ljudi in njihove 
vrline, da se jih naučim spoštovati, takšne kot so bili, da jih lahko nosim v svojem 
spominu, vsakega od njih, in se počutim, kot da sem jih nekoč srečal, bil z njimi.

Danes, ko se odpravim na pokopališče, zame predniki niso samo napis na kamnu, 
ampak imajo obraze in njihova življenja se odvijajo v mojih mislih in preživeli 
bodo, ne kot napis na nagrobnem kamnu, preživijo lahko samo, če so v našem 
spominu. Tisoč lučk in plamenov sveč premaga samo ena drobna misel in 
spomin na ljubljene. Torej prižigam misli in spomine kot drobne lučke za vsakega 
od prednikov. Čeprav ne vem, kje ležijo, vem, kje jih lahko najdem.

S tem zapisom poskušam sestavljati mozaik v spominu vseh nas, ki nas vodi 
ista kri, da ne pozabimo, čeprav so trave in grmičevja prerasla gomile, spomin 
na pokojne opešal in imena se prvotna izgubila.

Našim prednikom v slavo in našim potomcem v spomin!

Matej Hohkraut

Zidani Most, 26. 11. 2007



S l a n š k i

* Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije, http://www.stat.si/imena.asp (7. 11. 2007).

Izvor priimka Lahomšek; zaselek pri Laškem 
Slahomle, Slahomsheka (prebivalec iz naselja Lahomšek) 
vir: Vatovec 1929, str. 21

Podobni priimki Slanc, Slanec, Slanetz, Slanič, Slanovič, Slankovič, Slana

Morebitni
germanski izvor

Schlamm, der, (-/e/s, -e/Schlämme); blato (tudi zdravilno); mulj;
Schecke, der, (-n, -n); lisec, liska.

Slanškovi (Slanšek/Slanschek/Slanscheg/Slanscheckhs/Schlämschekh)

Pogostost Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije priimek Slanšek v Sloveniji 
nosi 26 oseb, in to kar 20 (76,9 %) na področju zasavske regije. Ostalih šest živi 
na območju gorenjske in  notranjsko-kraške regije.*
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 Turje
GPS koordinate: 46°7’48.52” 15°9’2.84”

okraj: Laško (18.—19. stoletje), Hrastnik (20. stoletje)

cerkev: Sv. Štefan (prva polovica 16. st., l.1740 po potresu prenovljena)

prebivalstvo: l. 1870–138; l. 1880–131; l.1890–139

Vas Turje (Thurye) ima svoje ime po zdavnaj izumrlem turu (Bos 
Primigenius), divjem volu. To dokazuje, da je kraj bil obljuden že 
v prazgodovini. V kraju so bili odkriti tudi starorimski nagrobniki1, 
navaja Leksikon dravske banovine iz leta 1937. V Otokarjevem ur-
barju2 se Turje (Thourme) omenja z desetimi kmetijami in županom 
pod šefonatom s sedežem v Belovem. Kala in Straškega hriba v ur-
barju ni, gotovo še nista bila naseljena. Manjkajo v njem tudi ma-
jhni zaselki med Kovkom in Straškim hribom: Mačkovec, Jesenovec, 
Kupča vas,  Skopno, Torišče in Glina. Tudi teh zaselkov še ni bilo. V 
vizitacijskem poročilu iz leta 1545 je omenjena tudi podružnična 
cerkev laške župnije, podružnica sv. Štefan v Turju. V letu 1781 je 
Jožef II. izdal patent, ki je uvedel naborne okraje, Sv. Štefan in Sv. 
Jurij sta bila priključena nabornemu in davčnemu okraju v Laškem.

1 Nagrobnik in sarkofag sta bila najdena l. 1832 na Ribičevi njivi v Ložiču. Nagrobnik so vzidali v zunanjo 
steno cerkve sv. Štefana, sarkofag pa je propadel. Vir: Herek, 1997, str. 8.

2 Nastal med letoma 1265–1267.

Starorimski nagrobnik, vzidan v fasado 
cerkve Sv. Štefana v Turju; “C. Baebius Ac-
ceptus An LXX e Quarta Da Mionis F (filio) 
An L. H. F. Et. C. Baebio Villo”
[Foto: M. Hohkraut]

Karta območja Sv. Štefan in Sv. Jurij z 
 vrisanimi domačijami.
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Kmetovanje

Zaradi lažjega razumevanja sem povzel razlago kmetovanja in pravnega položaja 
kmetov v srednjem veku, kot jo predstavi Orožen.

“Babenberški in Otakarjev urbar potrjujeta, da so naši kmetje v XIII. stoletju pred-
vsem sejali pšenico in oves in sadili fižol. Iz Otakarjevega urbarja zvemo tudi, da 
so gojili vinsko trto in lan, čeprav sicer urbar pri kmetijah trboveljsko hrastniško 
dolske pokrajine o tem ne govori.

V drugi polovici srednjega veka so kmetje po urbarialnih navedbah in drugih 
zapiskih gojili iste sadeže, razen tega so pa pridelovali tudi ajdo, proso in zimski 
ječmen. Gotovo so gojili tudi zelje, repo in korenje. Mlajši naseljenci po hribih so 
uvedli tudi bob in lečo.

V XVIII. stoletju so začeli saditi krompir in sejati deteljo in po dolinah tudi 
 koruzo. Od teh pridelkov ni bilo davščin ali so pa bile močno znižane. Vlada je 
 prigovarjala, pa tudi grozila. Kako so se v pokrajini uvajale te nove rastline, o tem 
ni nobenih poročil.

Način obdelovanja zemlje je bil preprost. Menjavanje med polji in travniki je že 
v srednjem veku prestalo. Njive so delili v tri skupine. Nekatere parcele so bile 
 posejane z ozimno, na drugih so imeli jaro žito in letne sadeže, tretje pa so ležale 
v praho, da se je zemlja odpočila. Te tri skupine so vsako leto menjavali. Prahe je 
bilo navadno najmanj, vanjo so večinoma sejali ajdo. Ker so živino v topli letni 
dobi pasli, je bilo bolj malo gnoja. Plugi so bili do konca fevdalne dobe leseni. 
Mlatili so s cepci, pri srednji kmetiji tudi po štirinajst dni. Žito so čistili tako, da so 
ga na podu metali iz kota v kot. Vozovi so bili popolnoma ali skoraj popolnoma 
leseni,  mazali so jih s staro svinjsko mastjo. Živino so v vozove vpregali z jarmi ali 
 telegami, samo za konje so imeli preproste, večinoma lesene, včasih tudi blesteče 
okovane  komate.” (Orožen, J. 1958, str. 266–267)

“Vsak kmet je imel več krav in navadno po več telic in telet. Mnogo so imeli bikov, 
ki so včasih nadomeščali vole. Število koz je bilo sorazmerno veliko, število ovc pa 
majhno. Svinje so redili vsi kmetje. Da so perutnino gojili vsi kmetje, veliki in mali, 
o tem pričajo dajatve v kokoših in jajcah posvetni in cerkveni gosposki.

Po stari navadi so delali laški podložniki po tri dni tlake na leto, ne glede na to, kako 
kmetijo so imeli. Kdor je imel celo vprego ali plug, je bil s svojo živino tri dni na tlaki: 
delal je na polju, vozil je žito, seno, steljo, gorninsko vino ali kar koli. Podložniki, ki 
niso imeli cele vprege, so se morali združiti in so skupno opravljali vozno tlako.

Ubogi podložniki, ki niso imeli nikakega vprežnega živinčeta ali pluga, so  opravljali 
ročno tlako: delali so plot, pleli, kopali, želi, kosili, sekali les itd.

Izvzeti niso bili niti hišni lastniki in kočarji, ki so prebivali na gospoščinski zemlji na 
področju laškega deželnega sodišča in so si tam iskali kruha. Kakor drugi so delali 
tri dni ali pa so plačali 9 krajcarjev.

Podložnik, ki je delal tlako, je dobil na dan kos ali dva hlebca kruha in merico 
(maselj) vina.” (Orožen, J. 1958, str. 273)
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Pravni položaj kmetov

Zaradi boljšega razumevanja prehajanja lastništva domačij povzemam 
poglavje Orožna:

“Kmetije so bile dedne ali zakupne. V laški gospoščini so bile tako ene kakor druge. 
Vendar je moralo biti dednih kmetij mnogo več, kajti dodatek k urbarju iz leta 
1582 govori največ o njih. Možno je tudi, da so stare zakupne kmetije obravnavali 
ravno tako kakor dedne.

Če je umrl oče ali gospodar kmetije, je pripadala gosposki posmrtnina. Če je bila 
kmetija srednja, je dobila za posmrtnino enega ali dva koštruna, teleta ali tolar, če 
je bila kmetija posebno lepa, pa zlat dukat ali dva tolarja.

Kmetijo je dedoval najmlajši sin, če ni bilo sinov, najmlajša hči. Čim je umrl 
 gospodar, je naročil zakupnik poštenim in nepristranskim sosedom, naj kmetijo 
ocenijo. Na podlagi tega je določil delež ostalim otrokom. Kmetija se nikakor ni 

smela deliti. Tudi parcele se zaradi dote niso smele odprodajati. Pač pa 
je bilo na voljo dano najmlajšemu sinu ali najmlajši hčeri, da kmetijo 
prepusti kakemu drugemu bratu ali sestri. Če je zakupnik smatral za 
potrebno, je novemu gospodarju lahko določil varuha, v ta namen je 
izbral kakega brata, sestro ali zanesljivega prijatelja.

Dedič, ki je prevzel kmetijo, je moral plačati priznalnino ali laudemium, 
pri županski kmetiji 50, pri navadni pa 15 krajcarjev. Enako priznalnino 
so plačali žena, brat ali sestra, ki so prevzeli kmetijo za možem, bratom  
ali sestro;

Če je umrl kmet brez dedičev, je pripadla kmetija deželnemu knezu kot 
njenemu pravnemu zemljiškemu gospodu, ne zakupniku. Deželni knez 
jo je dalje podelil.

Celo kmetijo je bilo mogoče prodati. Vendar ni smela priti za gospoščino 
v izgubo. Zato je bil kupec lahko samo kmet, prednost je imel lastni 
podložnik. Prodajalec je moral izročiti gosposki deseti del kupnine. 
 Kupec je pa moral dati priznalnino: od polovične kmetije – tolar, kozla 
ali tele, od cele, slabše kmetije – en dukat do ena in pol tolarja, od cele 
dobre in najboljše kmetije – 2 do 3 tolarje.

Podložnik se je lahko tudi odkupil. Toda ne pri zakupniku, ampak pri 
vicedomu v Celju. Zakupnik mu je dal samo list, s katerim je šel k vice-
domu. Odkupnino so poslali deželnemu knezu.

Če je pa podložnik samo šel na drugo deželnoknežjo kmetijo, mu niso 
vzeli ničesar.

Ako je šel z znanjem gospoščine pod drugega gospoda, je moral pustiti 2/3 žita, 
steljo in gnoj. Če je na kmetiji obogatel, se je moral glede odškodnine dogovoriti z 
zakupnikom ali njegovim upravnikom. Če so ga iz upravičenega vzroka s kmetije 
pognali, je pustil 1/3 žita, seno, gnoj, od nepremičnin pa ničesar.

Kmetje so bili omejeni na svoje kmečka delo. Celo živino so smeli kupovati, v  kolikor 
so jo sami rabili. trgovina z njo je pripadala meščanom. Pač pa so kmetje za svojo 
potrebo sami opravljali razna obrtna dela.

Urbar iz leta 1582 govori v svojem dodatku tudi o naseljevanju v gmajnah. Bilo jih 
je v okviru laškega deželnega sodišča mnogo, bile so deloma porasle z  gozdom. V 
njih so trebili domači in tuji podložniki in postavljali kočice brez dovoljenja. Deželni 
knez je naročil zakupniku. naj večkrat razglasi s prižnice, da se mora pri njem javi-

Šolska odpustnica Ludvika Kaluže (l. 1903)
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ti, kdor bi želel na gmajni postaviti dom. Zakupnik mu bo odkazal svet in določil 
davek. Vrh tega je zakupnik vsako leto o sv. Juriju s služabniki, s starimi in mladimi 
podložniki obšel gmajne. Če je našel hišico, ki je bila postavljena brez dovoljenja, 
jo je podrl.” (Orožen, J. 1958, str. 274)

Šolstvo

V Turju je ‘rojevanje’ šole trajalo sedemnajst let, saj so odgovorni 
oklevali med  izbiro lokacije Sv. Štefana ali Sv. Jurija. Predvsem pa je 
bil razlog v pomankanju finančnih sredstev občine Sv. Krištof.

Končno so s poukom pričeli 22. oktobra 1897. Pouk je obiskovalo 
77 otrok v treh oddelkih, sprva so bili razdeljeni v dopoldansko 
in popoldansko skupino. Število otrok je kmalu doseglo število 
100. Na razpisu je mesto šolskega vodje dobil Josip Topolovšek 
(roj. 5. 3. 1854, Marija Gradec), dotlej šolski vodja pri Sv. Miklavžu 
nad  Rimskimi Toplicami. Učni jezik je bil slovenski, uradni pa nemški 
(šolska kronika se je pisala v nemškem jeziku).

27. decembra 1915 je prišel poučevati Alojz Hofbauer, ki je imel 
 veliko težav, saj so otroci še ob prvem snegu prihajali bosi v šolo. 
Tudi obisk pouka se je zmanjšal. V letu 1916–1917 se je pouk 
 prekinil. Že naslednje leto pa so ga zopet začeli izvajati.

V Tursko šolo so hodili tudi vsi otroci Mihaela Slanška ml. in Jožefe 
Slanšek, roj. Kaluža. Otroci3 so znali povedati, da je bila pot v šolo 
dolga in naporna, predvsem v zimskih mesecih, ko je zapadlo 
ogromno snega. V šolo so se prebijali iz Straškega hriba v dolino 
po neizhojenem snegu, ki jim je znal segati tudi do pasu. Otroci so 
si noge povijali v krpe in največkrat v šolo prišli popolnoma mokri 
in premraženi. 

Pisali so na tablice in za računanje uporabljali kamenčke, kasneje 
pa so za vse učence uvedli zvezke.

3 Spomini Frančiške Hohkraut, rojene Slanšek.

Spričevalo Ivana Slanška iz leta 1919
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Korenine
Prvi zapisi o rodbini Slanšek segajo v konec 16. stoletja. Urbar4 za Turje iz leta 
15825 omenja na treh izmed dvanajstih kmetij Slanške, dediče Pongraca Slanška6 
(Pagratz Slanscheckh Erben) – Mico Slanšek (Mitze Slanscheckh) in Jurija, sina 
Janžeta Slanška (Juri Jänsche Slanscheckhs Sun).

V celjski špitalski davčni knjiga iz leta 1747–1748 pa sta omenjena Luka Slanšek 
(Lucas Schlamschekh) in Blaže Slanšek (Blasche Schlamschekh). Luka na Slanškovi 
in Blaže na Drajslerjevi domačiji. V terezijanskem katastru (l. 1748–1756) se poleg 
Luke in Blaža omenja še Matija Slanšek. Le da se v terezijanskem katastru Luka 
Slanšek pojavlja kot gospodar na Ribičevi domačiji7 (h. št. 7, Sv. Štefan) in ob 
enem še v funkciji župana8.

Logično sklepanje bi nas lahko pripeljalo do zaključka, da se je Luka Slanšek 
iz Slanškove domačije preselil na Ribičevo In prepustil gospodarjenje 
Slanškovine bratu. 

V jožefinskem katastru9 (l. 1789) pa se omenja Rupert Slanšek.

Iz podanih zapisov lahko zaključimo, da so v 18. stoletju za Slanškov rod  pomembni 
predvsem Slanškova in Drajslerjeva domačija, ki sta bili v rokah Slanškov verjetno 
že od konca 16. stoletja.

4 Urbarji so knjige, v katerih so bili v poznem srednjem veku zapisani donosi s posameznih zemljišč ter 
služnosti in dajatve, ki so jih podložni kmetje dajali fevdalnim gospodom, pri nas do leta 1848. Popisi 
posesti v urbarju so navedeni po upravnih enotah zemljiškega gospostva in po naseljih. Pri vsakem 
podložniku so navedene velikost posesti ter dajatve in služnosti.

5 V urbarju iz l. 1524 ni omenjen nobeden iz rodbine Slanšek.
6 Na kmetiji Jurija Volavška (Orožen 1958, str. 220)
7 J. Orožen ugotavlja, da je bil Luka varuh nedoletnih otrok ali pa je oženil vdovo prejšnjega gospodarja, 

za njim so kmetijo zopet imeli Ribiči. (Orožen 1958, str. 223).
8  »… Krstna knjiga označuje Adama Ribiča kot Zupana. Terezijanski kataster našteva med župani 

Luka Slanška. Iz tega sledi, da so bili Ribiči na tisti polovici županske kmetije, s katero je bila povezana 
županska dolžnost že po razdelitvi prvotne županske kmetije med letoma 1524 in 1582 …« (Orožen, J. 
1958, str. 223)

9  Jožefinski kataster za Štajersko (1784–1790), odbrano gradivo, delno originale in delno kopije, je 
predala SFR Jugoslaviji Republika Avstrija na osnovi meddržavnega jugoslovansko - avstrijskega 
 sporazuma iz leta 1923 v peti, šesti in sedmi predaji 1. - 12. 6. 1981, 10. - 13. 10. 1983 in 22. - 26. 4. 1985. 
(vir: ARS)

Domačije v Turju na Franciscejskem 
katastru (od leve): Kandolfova,  Jezernikova, 
Drajslerjeva, Slanškova, Lovrinčeva, 
Šerganova, Skrobutova, Krulčeva, Ribičeva, 
Glažarjeva, Čučkova, Juvančeva (ARS, 
 Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Štefan, list IV) 
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Slanškova domačija

GPS koordinate: (46°7’49.92” 15°8’53.06”)

nadmorska višina: 581 m

površine: njive 4,43 ha | travnik 0,89 ha | vinograd 0,30 ha | pašnik 1,77 ha | gozd 8,26 ha | 
skupaj 15,93 ha

Slanškova domačija v Turju je verjetno ena prvih domačij rodbine 
Slanškov. Danes nosi naslov Turje 14.

»Slanškova domačija (h. št. 14, Laško – urb. št. 382, 378a, dom. št. 258, 
Sv. Štefan – vl. št. 66) je obsegala hišo in dve  gospodarski poslopji.

Kmetija je obsegala: okrog 7,5 orala njiv, okrog 1,5 orala     travnikov, 
okrog 0,5 orala vinograda, okrog 3 orale pašnikov in okrog 14 oralov 
gozda, skupno okrog 27 oralov zemlje.

Slanškov rod se je na kmetiji ohranil izza XVI. stoletja. Leta 1524 je 
bil na kmetiji Martin Volavšek, pozneje je bil lastnik te kmetije  Jurij 
Volavšek, a obdelovali so jo dediči Pongraca Slanšeka. Verjetno je, 
da je bila to sedanja Slanškova kmetija. Gotovo pa ni, kajti tistega 
leta, za  katero se nam izpričujejo dediči Pongraca Slanšeka, je bila na neki drugi 
kmetiji Mica Slanšek, na tretji pa Jurij, sin Janžeta Slanšeka. Na eni izmed treh 
kmetij se je ohranilo Slanškovo ime, ona je še sedaj Slanškova. Leta 1739 in 1747 
je  gospodaril na Slanškovem Matija Slanšek, a leta 1789 Rupert Slanšek10. Matija 
Slanšek je bil zadnji gospodar starega imena. On in žena Barbara sta leta 1808 
prepustila  posest svoji hčeri Neži in njenemu možu Mihaelu Mejaču. Leta 1831 je 
prevzel kmetijo Jurij, a leta 1869 Florjan Mejač.« (Orožen, J. 1958, str. 224)

Drajslerjeva domačija

GPS koordinate: pbl. (46°7’50.38” 15°8’50.55”)

nadmorska višina: 580 m

površine: njive 3,84 ha | travnik 0,89 ha | vinograd 0,39 ha | pašnik 1,77 ha | gozd 9,74 ha | 
skupaj 16,52 ha

Drajslerjeva11 je bila sosednja Slanškovi domačiji in je stala zahodno od nje.

»Drajslerjeva domačija (h. št. 16, Laško – urb. št. 389, dom. št. 257, Sv. Štefan 
–  vl. št. 73) je obsegala hišo in dve gospodarski poslopji.

Kmetija je obsegala: okrog 6,5 orala njiv, okrog 1,5 orala travnikov, okrog 0,66  orala 
vinogradov, okrog 3 orale pašnikov in okrog 16,5 orala gozda, skupno okrog 
28 oralov zemlje.

Poleg Slanškove je tudi Drajslerjeva kmetija med tistimi tremi, na katerih je leta 
1582 gospodaril Slanškov rod, saj najdemo na Drajslerjevem še leta 1739 Andreja 

10 Ruperta Slanška navaja Jožefinski kataster. V knjigi J. Orožna, 1958 pa lahko na str. 227 preberemo 
naslednje: »Pri Sv. Štefanu so kot prvega položili k počitku triinšesdesetletnega Ruperta Slanšeka, ki je 
umrl 13. oktobra 1788, kot drugega pa enaintridesetletnega Jakoba Slanšeka, ki je umrl naslednji dan. 
Oba je pokopal župnik Jožef Hasl.«

11  Drajsati – drgniti, drsati; drasati ‘rahljati pas, obleko’ (16. stol.) 

Domačiji rodbine Slanškov iz Turja v 
 Franciscejskem katastru iz l. 1825 (ARS, 
Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Štefan, list IV)
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Slanšeka, leta 1747 in 1751 pa Blažeta Slanšeka. V drugi polovici 18. stoletja so pa 
že bili na kmetiji Drakslerji (Drajslerji) …« (Orožen, J. 1958, str. 224)

V letu 1906 je tedanji lastnik Anton Podpečan domačijo razprodal. V letu 1917 
je sosed Jezernik podrl Drajslerjevo hišo in si na mestu, kjer je poprej stala, 
naredil  vrt.

Trebežnikova domačija

GPS koordinate: (46°6’50.39” 15°10’21.44”)

nadmorska višina: 861 m

površine: njive 1,57 ha | travnik 0,15 ha | pašnik 0,44 ha | skupaj 2,36 ha

V Turskem lesu pa je nastala majhna kmetija, danes z naslovom Gore 
14. Objekt danes služi kot planinski dom Kopitnik in je v  upravljanju 
PD Rimske Toplice.

»Nad Štuklejem je bila pred gmajno in skoraj čisto na vrhu Trebežnikova 
domačija (h. št. 25, Novo Celje – tek . št. 15221/5, 15221/2, 1526, 1531, 
1561, Sv. Štefan – vl. št. 87), sestoječa iz kočice in gospodarskega 
poslopja. Kmetijica je obsegala: okrog 2,66 orala njive, okrog 0,25 orala 
travnika in okrog 0,75 orala pašnika, skupno okrog 4 orale zemlje. Leta 
1789 je bila na kmetijici Marjeta Slanšek, leta 1825 jo je imel Andrej 
Slanšek. Andreju je sledil Tomaž Slanšek. Nato sta prevzela posest Jera 
Slanšek12, poročena Majcen, in njen mož Adam Majcen.« (Orožen J. 
1958, str. 233)

Jera Majcen (roj. Slanšek) je na Trebežnikovem13 zagospodarila skupaj z možem 
Adamom po letu 1867, ko sta v letu 1866 Bregovčanovo domačijo predala hčeri 
Mariji14 (u. 1896) in njenemu možu Petru Kranjcu. Na trebežnikovem sta bila do 
leta 1889, ko sta se preselila na Brinjarjevo domačijo, ki sta jo kupila leto poprej. 
Tu sta gospodarila do leta 1913, ko je Adam Majcen tudi umrl.

Slanščičeva domačija

GPS koordinate: (46°7’15.61” 15°8’34.29”)

nadmorska višina: 721 m

površine: njive 3,84 ha | travnik 0,59 ha | pašnik 4,13 ha | gozd 6,49 ha | skupaj 15,34 ha

Najstarejša znana rodbina Slanškov v katastralni občini Sv. Jurij datira v čas okoli 
leta 1751. Pojavijo se v majhni gorskem zaselku Skopno, ki je nastalo na planoti 
severno od širokega sedla, ki loči hrib Sv. Jurija od Straškega hriba v Gorah na 

12 Poleg Trebežnikove sta bila še lastnika Bregovčanove kmetije do l. 1866 (h. št. 57) ; (Orožen, J. 1958, str. 
235 in 616).

13  Trebežnik – trebiti; krčiti, čistiti gozd.
14  Rojena 10. 8. 1854, Sv. Jurij 23; vir rojstna knjiga Marija Širje 1850–1900

’Slanškova’, Trebežnikova domačija v 
 Turskem lesu iz leta 1835 (ARS,  Franciscejski 
kataster, katastrska občina Sv. Štefan, list 
VII)

Popisnik je naredil napako pri popisu za 
Franciscejski kataster. Zgornja tri  poslopja 
pripadajo Slanščičevi domačiji (ARS, 
 Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Jurij, list II)
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Slanšeka, leta 1747 in 1751 pa Blažeta Slanšeka. V drugi polovici 18. stoletja so pa 
že bili na kmetiji Drakslerji (Drajslerji) …« (Orožen, J. 1958, str. 224)

V letu 1906 je tedanji lastnik Anton Podpečan domačijo razprodal. V letu 1917 
je sosed Jezernik podrl Drajslerjevo hišo in si na mestu, kjer je poprej stala, 
naredil  vrt.

Trebežnikova domačija

GPS koordinate: (46°6’50.39” 15°10’21.44”)

nadmorska višina: 861 m

površine: njive 1,57 ha | travnik 0,15 ha | pašnik 0,44 ha | skupaj 2,36 ha

V Turskem lesu pa je nastala majhna kmetija, danes z naslovom Gore 
14. Objekt danes služi kot planinski dom Kopitnik in je v  upravljanju 
PD Rimske Toplice.

»Nad Štuklejem je bila pred gmajno in skoraj čisto na vrhu Trebežnikova 
domačija (h. št. 25, Novo Celje – tek . št. 15221/5, 15221/2, 1526, 1531, 
1561, Sv. Štefan – vl. št. 87), sestoječa iz kočice in gospodarskega 
poslopja. Kmetijica je obsegala: okrog 2,66 orala njive, okrog 0,25 orala 
travnika in okrog 0,75 orala pašnika, skupno okrog 4 orale zemlje. Leta 
1789 je bila na kmetijici Marjeta Slanšek, leta 1825 jo je imel Andrej 
Slanšek. Andreju je sledil Tomaž Slanšek. Nato sta prevzela posest Jera 
Slanšek12, poročena Majcen, in njen mož Adam Majcen.« (Orožen J. 
1958, str. 233)

Jera Majcen (roj. Slanšek) je na Trebežnikovem13 zagospodarila skupaj z možem 
Adamom po letu 1867, ko sta v letu 1866 Bregovčanovo domačijo predala hčeri 
Mariji14 (u. 1896) in njenemu možu Petru Kranjcu. Na trebežnikovem sta bila do 
leta 1889, ko sta se preselila na Brinjarjevo domačijo, ki sta jo kupila leto poprej. 
Tu sta gospodarila do leta 1913, ko je Adam Majcen tudi umrl.

Slanščičeva domačija

GPS koordinate: (46°7’15.61” 15°8’34.29”)

nadmorska višina: 721 m

površine: njive 3,84 ha | travnik 0,59 ha | pašnik 4,13 ha | gozd 6,49 ha | skupaj 15,34 ha

Najstarejša znana rodbina Slanškov v katastralni občini Sv. Jurij datira v čas okoli 
leta 1751. Pojavijo se v majhni gorskem zaselku Skopno, ki je nastalo na planoti 
severno od širokega sedla, ki loči hrib Sv. Jurija od Straškega hriba v Gorah na 

12 Poleg Trebežnikove sta bila še lastnika Bregovčanove kmetije do l. 1866 (h. št. 57) ; (Orožen, J. 1958, str. 
235 in 616).

13  Trebežnik – trebiti; krčiti, čistiti gozd.
14  Rojena 10. 8. 1854, Sv. Jurij 23; vir rojstna knjiga Marija Širje 1850–1900

’Slanškova’, Trebežnikova domačija v 
 Turskem lesu iz leta 1835 (ARS,  Franciscejski 
kataster, katastrska občina Sv. Štefan, list 
VII)

Popisnik je naredil napako pri popisu za 
Franciscejski kataster. Zgornja tri  poslopja 
pripadajo Slanščičevi domačiji (ARS, 
 Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Jurij, list II)

Kopitniku v občini Dol pri Hrastniku. Zaselek naj bi nastal 
šele po letu 1542 na dominikalni (gospoščinski) zemlji 
Schutzholdov. Vsi trije kmetje v tem zaselku so bili kmetje 
varovanci.

»Severna domačija je bila Slanščičeva (h. št. 26 [26], 
Loka – urb. številka 144, dom. št. 115, Sv. Jurij – vl. št. 65). 
 Obsegala je hišo in dve gospodarski poslopji. Leta 
1751 je bil na kmetiji Marko Slanšek, a leta 1789 Matija 
Slanšek. Matiji je sledil Gašper Vrabič, Gašperjeva hči se 
je leta 1820 poročila z Matijem Kalužo in z njim prevzela 
 posestvo. Leta 1855 ga je kupil Matevž Mokotar.

Kmetija je obsegala: okrog 6,5 orala njiv, okrog 1 oral 
travnikov, okrog 7 oralov pašnikov in okrog 11 oralov 
gozda, skupno okrog 26 oralov zemlje.« (Orožen, J. 1958, 
str. 249)

Po imenu domačije bi lahko sklepali, da gre pri tej 
domačiji za mlajšega Slanška, se pravi rodbino Slanškov iz 
Turja.

Druge domačije

Našel sem še nekaj oseb s priimkom Slanšek, vendar mi ni uspelo temeljiteje 
raziskati njihovih povezav.

»Lukovica leži med Kopitnikom 
(Straškim hribom) in Stražnikom 
na južni strani sedla Pleše.  Dolenje 
je pa pod Lukovico in sega preko 
dolomitnih in apneniških skal 
do ceste in Savinje. Lukovica in 
 Dolenje sta spadali prvotno pod 
laško gospoščino, toda Otokar-
jev urbar ju še ne omenja. Še v 
 srednjem veku sta prišli pod Loko. 
Urbar iz leta 1524 Lukovico pač 
omenja, toda samo kot točko, 
ležečo na meji med laško in loško 
deželno sodnijo.

Terezijanski kataster navaja štiri 
lukoviške kmete: Martin Knapič je 
imel urbarialno številko 102, Flori-
jan Gajžla 103, Nikolaj Švik 104 in 
Janže Verstovšek 105.

Jožefinski kataster uporablja krajevno ime Lukovica v mnogo širšem obsegu in 
navaja zanjo trinajst kmetov.« (Orožen, J. 1959, str.143–144)

Po še nepreverjenih podatkih15 so bili tudi na južni strani Stražnika, v današnjem 
Velikem Širju, Slanški. Najprej naj bi živeli v Dolenjem in nato v Lukovici (prib. 550 
mnv), znana sta Martin Slanšek (roj. ~1740) in žena Helena, hči Janeza Brezovška 
iz Lukovice. Imela sta otroke:

15 Družino Slanšek  iz Lukovice v svojih podatkih omenja rodosloveec L. Mokotar.

Domačije, na katerih je gospodaril rod 
Slanškov; 1 – Slanškovo, 2 –  Drajslerjevo, 
3 – Slanščičevo, 4 – Trebežnikovo, 5 
– (v Lukovici), 6 – (v Dolenjem) in 7 – 
Ušeničnikovo.
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- Slanšek Ivan (~1767, Dolenje 39), umrl 15. 11. 1842,
- Slanšek Matej (18. 9. 1774, Dolenje 32),
- Slanšek Andrej (14. 11. 1776, Dolenje 39), umrl 9. 3. 1839,
- Slanšek Franc (13. 11. 1780, Dolenje 32),
- Slanšek Jera (22. 2. 1786, Lukovica).16

Iz kraja rojstev otrok lahko sklepamo, da se je družina po letu 1780 preselila iz 
Dolenjega v Lukovico na domačijo17 matere Helene Brezovšek.

“V letu 1825 se v zapisniku, kjer so določili meje novim katastrskim občinam, poleg 
ostalih imen rihtarjev18 pojavi pod občino Sv. Jurij tudi ime Jurij Slanšek.” (Orožen, 
J. 1958, str. 67)

V časopisu Laibacher Zeitung (21. 12. 1888) sem zasledil članek o umoru Jakoba 
Slanška, ki ga je zagrešila njegova žena 14. 12. 1888 na Bregu.

V rodoslovnem drevesu rodbine Pompe iz Razborja pod Lisco19 pa je omenjena 
kot žena Jožefa Pompeta Ana Slanšek (roj. 6. 7. 1847), poročena 4. 2. 1867, mati 
pravnika Franca Pompeta.

16 Vir: Leopold Mokotar. V mrliški knjigi Marija Širje 1788–1840 se omenja šestnajstletnik Matej Slanšek 
(u. 28. 2. 1825), ki je umrl za posledicami astme, doma v Lukovici (h. št. 36).

17 Po mojem mnenju gre za domačijo Kandolfovo (urb. št. 105, vi. št. 11, h. št. 26), za katero Orožen (1959) 
navaja, da je bila leta 1755 v lasti Janeza Verstovška (Brestovška).

18 V dobi Marije so na mesto županov stopili občinski predstojniki (rihtarji), posle so jim pomagali 
opravljati odborniki. Volili so jih obdavčeni, potrjevala pa okrajna oblast v prvi in okrožni urad v drugi 
in stanci. Njihova naloga je bila, da so izvrševali odredbe gospoščine in državne oblasti, zlasti pa so 
morali skrbeti za javni red in o kaljenju le-tega poročati oblasti.

19 Vir: Peter Teichmeister., Ana Slanšek je verjetno bila iz Boštanja pri Sevnici

Časovnica domačij v rokah rodbin Slanškov 
in njihovih gospodarjev
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Sveti Jurij

GPS koordinate: 46°6’55”, 15°8’9”

okraj: Laško (18.—19. stoletje), Hrastnik (20. stoletje)

cerkev: Sv. Jurij (prva polovica 16. st.)

prebivalstvo:  l. 1870–371; l. 1880–381; l.1890–463

Katastrska občina Sv. Jurij je nastala na ozemlju Grdejevega ali širskega šefonata. 
Ob času Otakarjevega urbarja so bila na tem ozemlju tri naselja. Do začetka XVI. 
stoletja je nastalo četrto naselje, pozneje se jih je pa pridružilo še šest, tako da je 
ozemlje ob koncu fevdalne dobe štelo 10 naselij.

V katastrski občini Sv. Jurij je bilo 1472 oralov celotne površine. Od tega je od-
padlo: na njive 20 %, travnike 5,65 %, vinograde 1,55 %, zelnike 0,04 %, pašnike 
15 %, gozdove 50,8 %, grmovje 5,5 %, tekoče vode, pota, stavbišča in nekulturni 
svet 2,14 %.

Toda pozneje, vsekakor še v XVI. sto-
letju, se je od radeške gospoščine 
odcepila posebna gospoščina v Loki, 
ki ji je pripadel ves štajerski del, torej 
tudi hrastniško dolsko področje20.

“Nad Mrzlakom, na njegovi 
 zahodni strani, je na krasni točki, 
visoki 791 m, nastala cerkev sv.  -
Jurija21, ki je do leta 1770 spadala 
pod Radeče, poslej pa pod Dol. 
Letnica nad glavnim vhodom na 
 zahodni strani pravi, da je bila 
cerkev zgrajena leta 1520. Po 
pripovedki je neki loški graščak 
 najprej tik pod vrhom zgradil 
 kapelico sv. Ahaca, nato pa cerkev 
prav na vrhu. Pripovedka ima brez 
dvoma  zgodovinsko jedro, kajti 
tod okrog so bili graščinski gozdovi. Loški graščak baron Karel Wintershofen je 
leta 1708 podaril cerkvi 25 oralov zemlje, od katere je bilo pozneje 2,5 orala njiv, 
8 oralov pašnikov in 13,5 orala gozda. Ta svet je obdeloval in užival cerkovnik. To 
cerkveno posestvo je bilo označeno kot svobodnjaško, kar priča o njegovem iz-
voru. Kakor sv. Štefanu, tako je tudi sv. Juriju baron Dienerberg leta 1684 poklonil 
znatno vrečno žitno desetino.

Duhovniški kor je bil že izpočetka obokan, cerkev je pa imela lesen strop in so jo 
obokali leta 1722. Leta 1850 so cerkvi prizidali kapelo sv. Ahaca in vanjo prenesli 
kip svetnika iz prvotne kapele, ki so jo podrli. Razen tega so v cerkvi na Južni strani 
namestili oltar Brezmadežnega spočetja, a na severni oltar sv. Matevža.

20 Za loški del hrastniškodolskega področja je očuvan samo franciscejski urbar loške gospoščine. Pač ima 
graški namestniški arhiv sveženj radeških listin iz konca XV. in iz početka XVI. stolet;a, toda med njimi ni 
nikakršnega urbarja. Da je bila na štajerski strani radeška gospoščina predhodnica loške, o tem govori 
skupno radeško deželno sodišče, ki se navaja še leta 1576, in pa to, da je radeška župnija (ki se je sicer v 
XV. stoletju odcepila od loške) do druge polovice XVIII. stoletja segala do vrha Straškega hriba, Sv. Jurija 
in Kovka. Loška gospoščina pa nikakor ne more biti predhodnica radeške, SBJ se navaja pozneje in v 
Loki sploh ni bilo gradu, ampak je tam nastala šele graščina.

21 Ignaz Orožen, Das Dekanat Tüffer, 1881, str. 378, in dolska župnijska kronika.

Cerkev Sv. Jurija. v prvi polovici 20. stoletja.
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Okrog cerkve je bilo pokopališče, še preden so jo priključili dolski župniji. Vendar so 
pri Sv. Juriju pokopavali samo mrliče, ki niso bili predaleč od cerkve, ostale so nosili 
na Dol, v Širje in celo k Sv. Miklavžu (Na Savi).

Mežnarija pod cerkvijo je imela hišno številko 30, poleg nje je bilo gospodarsko 
poslopje. Nepojmljivo je, zakaj nova zemljiška knjiga v zaglavju pripisuje cerkev in 
cerkveno posestvo Novemu Celju (tek. št. 1596).”

V 18. stoletju področje občine Sv. Jurij (St. Georgen) Janko Orožen opisuje  takole:

»Od Kovka in Straškega hriba se je širila velika popisna občina Sv. Jurij, ki se je 
začenjala ob izlivu hrastniškega Bobna in končala pri Kopitniku, na vzhodnem 
koncu Straškega hriba. Njej so dodelili naselja: Loke, Zagorico, Krnice, Grčo,  Zavrate, 
Mačkovec, Skopno, Torišče, Glino, in Straški hrib. Šteti so začeli tik pod zahodnim 
vrhom Straškega hriba, nato so šli po vrhu proti vzhodu, se na južni strani planote 
obrnili proti zahodu in skozi Torišče, Skopno, Mačkovec, Zavrate, Grčo, Krnico in 
Zagorico dospeli na Loke ob Savi.« (Orožen, J. 1958, str. 65)

V Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 1937 pa najdemo naslednji  zapis.

»Sv. Jurij, 647*82*25*57*5022. Sr so du zdr Laško 18 km, žand žel Hrastnik 1.5 km, fin 
Trbovlje 5 km, o š Župnija Dol pri Hrastniku 4 km, pTt Hrastnik 2 km.  Elektrarna. Nm 
791 m (cerkev). Zelo raztresena vas v hribovju in deloma v dolini za Savo od izliva 
Bobnarice (kolodvor Hrastnik 210 m) skoraj do strmega Kopitnika (914 m). H kraju 
spadajo zaselki Krnice, Mačkovec, Skopno, Zagorica in Zavrate. Do posameznih 
zaselkov drže do 4 km dolge obč. poti, ki se odcepijo od ban. ceste Zidani most 
– Hrastnik. Kmetijstvo, delo v steklarni in hrastniškem rudniku, razni obrtniki. Raz-
vito gozdarstvo. Prodaja kmetijskih proizvodov in lesa v Hrastnik. Podr. cerkev sv. 
Jurija je iz 1520. Ladja je bila obokana šele 1722. Severna stena ladje ima polkrožna 
okna, južna pa pravokotna. K slednji so 1750 prizidali  stransko kapelo. Do 1770 je 
bila cerkev podr. župnije v Radečah.«

22 število prebivalcev * hiš * posestnikov * kočarjev * najemnikov, sr = srez, so = sresko sodišče, du = 
davčna uprava, zdr = zdravstveni okoliš, žand = žandarmerijska stanica, žel = železniška postaja, fin = 
oddelek finančne kontrole, o = obč. = občina, š = šola, žup = župnija , p = pošta, T = brzojav, t = telefon, 
Nm = nadmorska višina.
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Širje

GPS koordinate: 46°5’59.7”, 15°9’58.14”

okraj: Laško (18.—19. stoletje)

cerkev: Marija Širje (1747)

prebivalstvo: l. 1870–100; l. 1880–86; l.1890–73

V Širju (Scheuern) je pokopanih kar nekaj članov iz rodu Slanškov. Za Apolonijo 
Slanšek in Jožefo Slanšek23 je znano, da sta pokopani v Širju, vendar  grobova 
ne obstajata več. Marija Slanšek, poročena Kaluža, in Jožefa Slanšek, rojena 
Kaluža, sta v širsko graščino celo hodili na delo. Krajši čas je pri lastniku graščine 
delal tudi Mihael Slanšek ml. Čeprav je domačija Slanškov iz Straškega hriba 
 geografsko spadala pod Sv. Jurij, je družina vse svetne obrede opravljali v Marijini 
cerkvi v Širju.

V leksikonu Dravske banovine je  
vas Širje nad Zidanim Mostom  
opisana takole:

»Marija Širje24, 71*18*9*7*2. Sr so 
du Laško 18 km, žand zdr žel o ptt 
š Zid. most 3 km, fin Radeče 6 km, 
Župnija v kraju. Nm 446 m. Vas 
leži ob obč. poti 3/4 ure s. od ban. 
ceste pri Zidanem mostu. Dostop 
z vozom ali avtom. Zelo ugodna 
zavarovana sončna lega z lepim 
razgledom proti jugu.  Kmetijstvo. 
Primeren kraj za  mirno in  skromno 
letovišče. Prvotni znani lastniki 
 kraja so bili deželni  knezi, ki so 
tu imeli svoj podurad,  podrejen 
glavnemu laškemu uradu. 
Sedež širskega šefona so pozneje 
 premestili v Loko pri Zidanem mostu. V bližini farne cerkve stoji širski grad. Ta je 
bil prvotno last  gospodov Širskih, ki se najprej omenjajo v 16. stol.  Prenovljeni, 
 ohranjeni in obljudeni grad je danes last g. Janka Koritskyga, lekarnarja iz 
Ljubljane. Župnija Marija Širje (dek. Laško, škof. lavant.) ima 1012 duš. Pokopališče. 
Župna cerkev M. b. brezm. spoč. Cerkev datira iz 1747. Na njenem mestu je stala 
preje mala  kapela, ki so jo zgradili v 17. stol. Sedanji presbiterij je iz 19. stol., veliki 
oltar pa iz 1880. Svod ladje so 1912 okrasili s freskami. Leta 1873. je bila cerkev 
prenovljena in je bilo izvršenih nekaj prezidav. Cerkev je bila prvotno podr. laške 
pražupnije, odnosno pozneje župnije Loke pri Zidanem mostu. Iz slednje se je 1787 
izločila kot  lokalija, ki pa je 1799 prenehala. Ponovno je bila ustanovljena lokalija 
1811; njo so 1874 povzdignili v župnijo. Župna kronika se vodi od 1850. Kapelo sv. 
Križa sta zgradila Jernej in Rozalija Kurnik. Leta 1872. so jo povečali, okoli 1910 pa 
opustili in izpraznili.«

23 Hči Mihaela ml. in Jožefe, ki je umrla kot dojenček.
24 Leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1939

Vasica Širje s pogledom na cerkev in 
graščino v obdobju tik pred I. svetovno 
vojno (l. 1914)
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Straški hrib

GPS koordinate: 46°6’42.94” 15°9’41.02”

Nad Glino se pričenja Straški hrib, ki ima na vrhu široko, proti jugu rahlo nagnjeno 
planoto. Hrib se vzpenja na 859 metrov nadmorske višine in leži jugovzhodno 
od Turja. Številne okrogle doline, ki so deloma porasle z gozdom in deloma 
 obdelane, dajejo planoti posebno očiten kraški značaj.

Na Straškem hribu je po letu 154225 na dominikalni zemlji nastalo mnogo 
 raztresenih kmetij, podobno kot v Turskem lesu tik pod njim. Kmetije so bile 
različnih velikosti. Bile so večinoma manjše in njihovi lastniki so bili kmetje 

25 Straški hrib v 13. stoletju še ni bil naseljen. (Orožen, J. 1958)

Domačije na Straškem hribu (ARS, 
 Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Jurij, list V) 
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 varovanci. Tudi te kmetije so kakor one v Turskem lesu spadale pod novoceljsko 
gospoščino (loška je bila samo ena). Kakor v Turskem lesu je bila tudi na Straškem 
hribu naselitev zaključena šele konec XVIII. stoletja.

V korist celjske (izza leta 1750 novoceljske) gospoščine je laška gospoščina 
 izgubila vso severovzhodno stran Straškega hriba in večji del Kala. To se je moralo 
zgoditi tedaj, ko je cesar Friderik III. začel gospoščino dajati v zakup, odnosno v 
zastavo. O tem nas poučuje urbar iz l. 1582, ki pravi, da laška gospoščina nima 
nikakršnih  gozdov, kajti pridržal si jih je vladar, ki jih je upravljal po  vicedomskem 
uradu v Celju, kjer je bil nameščen poseben gozdni oskrbnik: praefectus 
 sylvarum Cilleae.

Pod nadzorstvom gozdnega oskrbnika lahko zakupnik uporablja gozdove za lov 
in les. Severovzhodna stran Straškega hriba, Turski les, je bil takrat še gozdnata in 
so jo šele pozneje polagoma naseljevali.

Razen na Straškem hribu in na Kalu je laška gospoščina pozneje dobila  gozdove 
nazaj, najbrž se je to zgodilo leta 1620, ko sta jo kupila brata Moscona, saj so 
poznejši lastniki (odnosno oskrbniki in zakupniki) do početka XIX. stoletja 
podeljevali  gozdove kmetom kot dominikalno zemljo. Morali so biti torej 
 njihovi lastniki.

Leta 1787 je bila ustanovljena lokalija v Širju, ki je dobila ves tisti del radeške 
župnije, ki leži med Savinjo in Savo. Širski lokaliji je dolska župnija odstopila 
 raztreseno naselje na vrhu Straškega hriba.

Na Straškem hribu so bile domačije pretežno raztresene, travnikov je bilo malo, 
njive so bile po pobočjih in podoljih, zlasti pa v vrtačah. Malo je bilo gozdov, ker 
zanje pogoji niso bili ugodni, krčili pa so jih tudi kmetje sami zaradi zaslužka.

Na franciscejskem katastru26 je Skobčevo označeno kot Potuseheg, Olpačevo 
kot Hatischeg, Koširjevo kot Koschier. Na širokem in valovitem slemenu je bilo 
sedem kmetij: Repretinova (Merslak), Brajtkova (Gregor), Iškarjotova (Kaluscha), 
 Soldatova (Wollay), Pšeničnikova (Slanseheg), Kaluževa (Kaluscha) in Riflova 
(Richel). Pod vrhom na jugozahodni strani je bilo pet kmetij: Volajeva (Wollay), 
Kirnova (Girn), Srevinova (Tabor), Prešičkova (Posehlepp) in Jesihova (po l.1825 
še pod Posehlepp).

26  Triangulacija in katastrska izmera sta bili na Štajerskem opravljeni v letih 1819 - 1825. Izhodiščna točka 
koordinatnega sistema za Štajersko je bila na Schöcklu pri Gradcu. Na slovenskem delu Štajerske sta 
delovali dve okrožni komisiji, in sicer v Celju in v Mariboru.

 Nekaj časa je bilo gradivo franciscejskega katastrskega operata spravljeno na Finančni direkciji, kjer so 
njegovo ureditev nekoliko spremenili. Združili so celjsko in mariborsko okrožje, nato pa so katastrske 
občine na novo oštevilčili. Za slovenski del Štajerske je ohranjenih 2343 katastrskih map ter 1121 f. 
spisovnega gradiva. (vir: ARS)
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Pšeničnikovo

GPS koordinate: 46°6’28.38”, 15°10’12.38”

nadmorska višina: 862 m

površine: njive 2,36 ha | travnik 0,30 ha | pašnik 2,95 ha | gozd 3,54 ha | skupno 9,44 ha

Ušeničnikova27 domačija na Straškem hribu je edina domačija, na kateri je 
Slanškov rod gospodaril praktično od začetka do njenega konca. Vsi danes še 
živeči nosilci priimka Slanšek v Sloveniji, so potomci gospodarjev te domačije.

Najstarejšo pisno omembo kmetije najdemo v jožefinskem katastru iz leta 1789. 
Že takrat se na kmetiji omenja ime Slanšek.

»Ušeničnikova domačija (h. št. 6, Novo Celje – tek. št. 1559. 868 in 869, Sv. Jurij – vl. 
št. 95-97) je obsegala večjo hišo in gospodarsko poslopje. Leta 1789 je bil na  kmetiji 
Mihael Slanšek, njemu je sledil Franc Slanšek. Ta jo je leta 1836 izročil  Pongracu 
Slanšku. Kmetija je obsegala: okrog 4 orale njiv, okrog 1/2 orala travnika, okrog 5 
oralov pašnikov in okrog 6 oralov gozda, skupno okrog 16 oralov zemlje.« (Orožen, 
J. 1958, str. 253)

Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je na domačiji po letu 1825 prišlo do 
novih pozidav in nadzidav28. V kataster je jugozahodno od hiše dorisana kašča, 
prav tako pa je bilo povečano gospodarsko poslopje na zahodnem delu. V tem 
času so verjetno razširili tudi hišo na jugovzhodnem delu. Po mojem mnenju se 
je to zgodilo po sprejetju patenta o zemljiški odvezi29 (l. 1848).

Ruševine kašče in sledi štirne so vidne še danes. Po grobi izmeri ruševin hiše lahko 
ocenimo, da je bila hiša dolga 11,30 metra in široka 7,65 metra. Še danes je vidno, 
da je bil jugozahodni del hiše podkleten.

Po pripovedovanju Jožefe Kaluža (por. Tomažič) naj bi bila hiša za tedanje  razmere 
velika. Imela naj bi vežo, črno kuhinjo, sobo, kamro, špajzo in še sobo v  nadstropju. 
Poleg tega naj bi bila tudi podkletena in imela še kaščo, hlev in štirno30.

27 V knjigi Orožna se uporablja ime Ušeničnik, medtem ko rodbina uporablja ime Pšeničnik.
28 Verjetno se je širjenja lotil Pangrac Slanšek, ki je domačijo prevzel leta 1836.
29  S tem patentom je prenehalo razlikovanje med kmečko in gosposko zemljo (rustikalno in dominikalno), 

namen je bil tudi, da razbremenijo zemljišča denarnih in naturalnih dajatev, tlake in desetine.
30 Vodnjak.

Slanškova, Pšeničnikova kmetija na 
 franciscejskem katastru iz leta 1825. V rdeči 
barvi so dorisane kasnejše dozidave (ARS, 
Franciscejski kataster, katastrska občina Sv. 
Jurij, list V).

Skica tlorisa Pšeničnikove domačije
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Prvi rodovi na domačiji

Prvi omenjeni gospodar na Pšeničnikovem je bil l. 1789 
Mihael Slanšek (Orožen, J. 1958, str. 253), sledil mu 
je Franc Slanšek (* 1770, † 1850) z ženo Jero Orožen 
(* 1785, † 1833) in nato leta 1836 Pongrac Slanšek. 
Franc in Jera sta po zdaj znanih podatkih imela poleg 
 Pongraca še sina Jurija (roj. 1814), ki je umrl kot dojenček, 
ter hčeri Marijo31 in Terezijo32 (roj. 10. 10. 1830). Marija je 
bila poročena z Jožetom Koširjem iz Olpačevega33, imela 
sta hči  Apolonijo34 (roj. 1841). Terezija pa se je poročila 
13. 7. 1863 z Markom Golobom (roj. 1817) iz Velikega Širja 
(h. št. 23).

Pongrac Slanšek (* 1812, † 1885) in njegova žena  Katarina 
Zupanc (* 1815, † 1890), sta Pšeničnikovo prevzela v 
letu 1936. Poročila sta se dve leti prej, 3. februarja 1834 v 
župniji Marija Širje35. Po sedaj znanih podatkih sta imela 
pet otrok. 

Najstarejši Matej se je rodil 11. februarja 1835. 19. 
 novembra 1855 je pri žganju apna v Zgornjem Breznu 
prišlo do tragičnega dogodka. Poleg Mateja sta v požaru 
izgubila življenje še dvaindvajsetletni Sebastijan Slanšek 
iz Trebežnikovega in dve leti mlajši Martin Kaluža iz 
Iškarjotovega36.

Jera, rojena 3. marca 1837, se je 8. februarja 1858 omožila 
s Tomažem Gričarjem (roj. 1828) iz Sčasove domačije 
(h. št. 7) na Kovku.

“... V glavnem na zahodni strani pota stoječa je bila 
domačija Sčasova (h. št. 7 [7], Loka – urb. st. 136 in 157, 
Sv. Jurij – vl. št. 5). Obsegala je na zahodni strani pota 
hišico in tri gospodarska poslopja, medtem ko je bila 
na vzhodni strani pota kočica z dvema gospodarskima 
poslopjema.

Sčasovo je nastalo iz dveh kmetij, na urbarialni številki 
136 je leta 1751 gospodaril Matija Gričar, na urbarialni 
številki 137 pa Martin Kerhlikar. Leta 1789 sta pa bili 
kmetiji že združeni in je na njih gospodaril Jakob Sčas 
(Gričar). Jakobu je sledil Simon Gričar. On je leta 1816 
izročil gospodarstvo Jožefu Gričarju (ki ga katastrska 
mapa označuje kot Sčasa). Jožefu je leta 1849 sledil 
Tomaž Gričar. Kmetija je obsegala: okrog 10,5 orala njiv, 
okrog 3 orale travnikov, okrog 1/2 orala vinogradov (v 
Hrastju), okrog 2,5 orala pašnikov in okrog 35,5 orala 
gozda, skupno okrog 52 oralov zemlje.” (Orožen, J. 1958, 
str. 246)

31  Pisnega dokaza o temu, da Marija prihaja iz Pšeničnikovega nisem našel, vendar obstaja velika 
možnost.

32  Rojstna knjiga Marija Širje II. 1826–1850
33  Sv. Jurij 4
34  Rojstna knjiga Marija Širje II. 1826–1850
35  Poročna knjiga Marija Širje II 1789–1840
36  Dogodek je opisan v Mrliški knjigi Marija Širje 1850–1900.

Pri Frančiški (Slanšek) Hohkraut je bil 
najden rokopis z datumi rojstev dveh 
 generacij Slanškov.

Rojstni list Mihaela Slanška, izdan leta 
1941
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Tretja se je rodila Helena (roj. 14. 5. 1840), ki pa je 2. julija 1873, kot neporočena, 
nesrečno umrla za kozami. Naslednja Marija se je rodila 9. avgusta 1843. V začetku 
leta 1864 se je poročila z Martinom Hribarjem doma iz Zaleskega Hribarja (Sv. Ju-
rij h. št. 1). Več o domačiji Hribarjev si lahko preberete v poglavju Dolančevi – 
 Zalesko Hribarjevo37.

V letu 1849, 24. avgusta, je na svet privekal Mihael Slanšek st38. Leto, v katerem se 
je rodil Mihael st., je tudi čas, ko se je končala gradnja ceste in železniške proge 
Zidani Most–Hrastnik. V izpisu iz rojstnega lista Mihaela st., izdanega v l. 1941, je 
razbrati, da sta bila njegov boter Martin Holešek in Elizabeta Kadunc. Martin naj 
bi bil gospodar na Vernikovi domačiji v Turskem lesu39.

Leta 1845 naj bi Martin prevzel še Zagorjanovo domačijo40.

Obstaja možnost, da je Katarina Zupanc bila doma iz 
Dolinčanove domačije na Terišču. Orožen (1958) pravi:

“Dolinčanova domačija (h. št. 25 [25], Loka – urb. št. 147, Sv. 
Jurij – vl. št. 88) je obsegala kočo in tri gospodarska poslopja. 
Leta 1751 je bil na kmetiji Peter Glinšek, a leta 1789 Martin 
Knez, Martin jo je leta 1806 prepustil zetu Juriju Zupancu. 
Leta 1850 je prevzel gospodarstvo Simon Zupanc, ki se je 
prejšnje leto poročil z Marijo Dornikovo.

Kmetija je obsegala: okrog 6 oralov njiv, okrog 2 orala 
travnikov, okrog 1 oral pašnikov in okrog 20 oralov gozda, 
skupno okrog 29 oralov zemlje. Simon Zupanc je leta 1850 
kmetijo nekoliko povečal s tem, da je kupil od Mrzlaka gozd 
Pri studencu.”

Mihael, poročen z Apolonijo Tabor, je gospodaril na 
Pšeničnikovem od leta 1873. Poročila sta se 9. februarja 

1874 v Širju. Mihael in Apolonija sta imela devet otrok: 
Marijo41 (* 26. 6. 1875, † 28. 3. 1879), umrla za davico, Ivana, Ferdinanda, Mihaela 
ml., Rozalijo, Franceta, Marijo, Antona (* 15. 1. 1891, † 20. 9. 1914), umrl na bojišču, 
in Alojzijo (* 9. 5. 1893, † 22. 1. 1895), umrla za oslovskim kašljem.

»(—, prej Sv. Jurij 6, vl. št. 95–97). Mihael Slanšek je prevzel posest leta 1873. Leta 
1904 mu je sledila vdova Apolonija, leta 1906 sta jo prevzela Mihael Slanšek ml. 
in Jožefa, roj. Kaluža. Leta 1938 je malo kmetijo kupil ing. Janko Koricky, leta 1949 
je postala splošno ljudsko premoženje. Domačija je opustela.« (Orožen, J. 1958, 
str. 627)

Iz dokumenta (Haupt Revisions Liste)42, ki je bil podpisan 31. 10. 1903, pa je 
 razvidno, da je infanterist43 Mihael ml. bil za nekaj dni razrešen vojnih obveznosti 
in poslan domov. Za popotnico je dobil 12 hellerjev44 in hlebec kruha (840g). 
Vzrok za izreden dopust že mesec dni po prihodu na služenje vojaškega roka je 
bil na smrt bolan oče. Mihael st. Umrl je po sinovem prihodu domov, 4.  novembra 
1903, kar je razvidno tudi iz prepisa domačije na ženo Apolonijo v tem letu in 
dopisanem datumu na izpisu iz njegovega rojstnega lista iz l. 1941. Natančnega 
vzroka za smrt štiriinpetdesetletnika ne vemo.

37  Del domačije je danes v lasti Mire Slanšek in Anke Babič rojene Slanšek.
38  Rojstna knjiga Širje II 1826–1850 / Folio 80.
39  Orožen, J. 1958, str. 232
40 Glej str. 232, Orožen 1958.
41  Na Pšeničnikovem je kot dekla služila Marija Kovačič iz Šentvida pri Cerknici. Njen nezakonski sin 

 Jakob, star deset let, je na domačiji umrl za posledicami davice dva dni pred Marijo Slanšek.
42 Dokument je v lasti Mateja Hohkrauta.
43 Zastar. vojak pehotne enote; pešak.
44 Ime za stotinko avstroogrske krone.

Odpustnica 87. pešpolka avstroogrske 
  vojske v Puli Mihaelu ml. za izredni dopust
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Taborjevi – Soldatovo

GPS koordinate: 46°6’26.63” 15°9’51.79”

nadmorska višina: 893 m

površine: njiv 2,95 ha | pašnik 5,90 ha | gozd 2,95 | skupno 11,80 ha

Apolonija Tabor (roj. 21. 1. 1853), hči Jurija Tabora in Jere Volaj ter žena  Mihaela 
st., se je priženila na Ušeničnikovo iz Soldatovega45. Orožen o tej domačiji 
napiše naslednje:

»Soldatova domačija (h. si. 10 [10], Novo Celje – tek. št. 864 in 1560. 
Sv. Jurij – vl. št. 115, 112) je bila čisto na vrhu planote Straškega hriba 
in je obsegala hišo in dve gospodarski poslopji. Leta 1751 je bil na 
kmetiji Jakob Soldat, a leta 1789 Pongrac Volaj. Pongracu je leta 
1815 sledil Aleksander Volaj. Leta 1841 je kmetijo kupil  Jurij Tabor. 
Kmetija je obsegala: okrog 5 oralov njiv, okrog 10 oralov pašnikov 
in okrog 5 oralov gozda, skupno okrog 20 oralov zemlje.« (Orožen, 
J. 1958, str. 253)

V naslednjih letih.

»Soldatovo (Gore 28, prej Sv. Jurij 10, vl. št. 113, 112). Jurij Tabor je 
gospodaril do leta 1874. Anton Tabor do leta 1881. Za njim: Pongrac 
Holešek in Barbara, roj. Tabor, leta 1884: Barbara sama, Leta 1885: 
Boštjan Gajšek, nato (po zamenjavi): Janez in Marija Pernovšek, 
leta 1897: Alojzi Šuler in Marija (Griže), leta 1911: Blaž Grobelnik …« 
(Orožen, J. 1958, str. 627)

Glede na to, da je bil Jurij Tabor poročen z Jero Volaj, bi lahko 
 sklepali, da je Jurij ob poroki z gospodarjevo hčerjo Jero odkupil 
domačijo in na njej zagospodaril.

»Nad Volajevim in na zgornji strani pota je bila Srevinova domačija 
(h. št. 18 [18], Novo Celje – tek. št. 889 in 1569, Sv. Jurij – vl. št. 110 
in 11), ki je obsegala kočo in dve gospodarski poslopji. Leta 1751 je 
na njej gospodaril Simon Srevin, leta 1789 Janez Srevin, a leta 1825 
Janez Tabor. Leta 1838 je prevzel gospodarstvo Miha, a leta 1860 
mlajši Miha Tabor. Kmetija je obsegala: okrog 7 oralov njiv, okrog 1 oral travnikov, 
okrog 1 1/2 orala pašnikov in okrog 3 orale gozda (deloma v katastrski občini Sv. 

45 Podatki so iz Rojstnega lista Apolonije, izdanega l. 1941.

Soldatovo (Wollay), ki ga je oče Apolonije 
kupil v l. 1841 (ARS, Franciscejski kataster, 
katastrska občina Sv. Jurij, list V).

Izpisek iz rojstne knjige Apolonije Tabor, 
poročene Slanšek, izdan l. 1941
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Štefana), skupno okrog 13 oralov zemlje.« (Orožen, J. 1958, str. 254)

V izpisu rojstnega lista46 Apolonije iz l. 1941 sta kot njena botra navedena 
 Sebastjan Dornik47 in Marija Učakar. Jera Volaj je bila hči Aleksandra Volaja in Neže 
Šergan, ki je verjetno izhajala iz Šerganove domačije.

“Malo niže je bila proti vzhodu Šerganova domačija (h. št. 59 [39]. Novo Celje – tek. 
št. 865 in 1555, Sv. Štefan – vl. št. 95), ki je obsegala hišo in gospodarsko poslopje. 
Kmetija je bila tedaj še majhna, kajti obsegala je samo: okrog 6 oralov njiv, okrog 
1 oral travnikov, okrog 5 oralov pašnikov in okrog 3 orale gozda, skupno okrog 15 
oralov zemlje. Pač pa je Šergan na spodnjem delu Turske gore imel svoj vinograd z 
zidanico. Leta 1751 je na kmetiji gospodaril Jakob Šergan, leta 1789 Franc Šergan, 
a leta 1825 Andrej Šergan. Andreju je leta 1846 sledil Jakob Šergan.” (Orožen, J. 
1958, str. 232)

Žena Apolonija je umrla 15. januarja 1933, datum je ravno tako pripisan na izpis 
iz njenega rojstnega lista, izdanega v l. 1941.

46 Rojstni list je v lasti Mateja Hohkrauta.
47 Rojen 1795, poročen z Jero Košanc, stanujoč Gore 22.

Apolonija Slanšek, roj. Tabor (1853–1933)

»Nekega večera, se je po oknu Ušeničnikove domačije 
zaslišalo trkanje. Apolonija Slanšek je odprla vrata 
in pred seboj uzrla postavnega moškega v usnjenem 
plašču. Tolovaj Omerza je stopil mimo prestrašene 
ženice v izbo, si slekel plašč in ga Apoloniji potisnil v 
roke. Po pripovedovanju je bil plašč tako zelo težak, da 
ga je ženica komaj uspela obesiti. Njegova teža naj bi 
bila tako izdatna zaradi vsega orožja, ki ga je tolovaj 
nosil po žepih plašča. Nato se je svetilko v roki razgledal 
po izbi, ustavil se je pri postelji in obsvetil drobcen 
otroški obrazek v postelji. Obrnil se je proti ženici in ji 
dejal, da je prišel iskat prenočišče ...«

Po pripovedovanju je bil ta otrok Frančiška Slanšek, 
vendar je glede na starost tolovaja verjetno šlo za 
 Mihaela (roj. 1931), sina Štefke Slanšek.

Tolovaj Omerza
[tolovaj – razbojnik *** ničvreden, malopriden človek]
Zloglasni slovenski tolovaj France Omerza (1904–1935) 
z Rožnega vrha pri Blanci. Več o njem lahko najdemo 
v časopisu Slovenski gospodar: 3. 4. 1935, 16. 10. 1935 
in 6. 11. 1935, ter v časopisu Nova doba 1. 11. in 8. 11. 
1935.

Prenočevanje tolovaja Omerze
na Pšeničnikovem

Zapis  po pripovedi
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Lipa zelenela je . . .

Na zapuščeni domačiji na Straškem hribu še danes raste mogočna lipa, ki jo je 
zasadil eden izmed gospodarjev na Pšeničnikovem. Gre za najstarejšo zapuščino 
Slanškovega rodu.

Po izmeri lipe v oktobru 2008 sem prišel do naslednjih podatkov. Drevo  sestavljata 
dve glavni debli, ki se cepita v manjše veje. Obseg tanjšega zahodnejšega debla 
je na višini 130 centimetrov od tal 259 cm, vzhodnega, debelejšega, pa na enaki 
višini 408 cm.

Po mnenju strokovnjaka je natančnejša določitev starosti lipe brez posega v samo 
drevo skoraj nemogoče. Glede na podatke o najstarejših lipah v Sloveniji48 pa 
 lahko sklepamo, da je lipa na Pšeničnikovem stara od 300 do 400 let. Torej lahko 
trdimo, da je stara kot domačija sama, ki je po moji oceni iz 17. ali 18. stoletja.

Lipa pa nima pomembne vloge samo zaradi svoje velikosti in starosti, temveč 
ima tudi simbolni pomen. Lipa je bila slovenskemu človeku sveto drevo, je 
 simbol miru, prijaznosti in življenja, vse te vrline pa lahko trdimo, da so krasile 
tudi Slanškov rod.

Lipa se odlikuje po dolgem življenju in izredni življenjski moči, zato se niti ne 
čudimo, da lahko pozdravi celo vrsto tegob in bolezni, ki jih s sabo prinaša 
človekovo življenje. Ravno tako kot za lipo velja tudi za slanškov rod, da so 
večinoma vsi, ki so dočakali naravno smrt, umrli v visoki starosti. Nenazadnje 
 ljudske govorice trdijo, da lipa izganja zle duhove in zdravi božjast, in glede na 
govorice o vraževerju ljudi na Straškem hribu sem prepričan, da so verjeli tudi to.

48 Članek o najstarejših lipah na Slovenskem najdemo na spletni strani http://www.hervardi.com/bk_
lipa.php (2. 4. 2009).

Lipa na Pšeničnikovem danes (l. 2009)
[Foto: D. Batagelj]
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Ivan Slanšek  
(1877—1964)

Imena: Ivan/Janez/Anzek/Slanšek

Rojstni podatki: roj. 23. december 1877, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 86 let

Zakonec: Frančiška Kuhar

Število otrok: 2

Poklic: rudar

Najstarejši med otroki Mihaela Slanška st. in Apolonije 
 Tabor je bil Ivan Slanšek, rojen dan pred svetim večerom49 
leta 1877. Domači so ga  imenovali Anzek. 

Ker je bil najstarejši in je od doma odšel verjetno že 
pred očetovo smrtjo leta 1903, o njem nisem našel 
podrobnejših podatkov ali dokumentov.

Poročen je bil s Frančiško (Francko) Kuhar (* 1881, † 1949). 
Živela sta v Trbovljah nad današnjim bazenom. Imela 
sta dva otroka, Ivana ml. (roj. 1905) in Marijo (roj. 1906), 
poročeno Groznik. 

Ivan je kot večina otrok, ki so odšli z domačij, delal v 
rudniku. Dokaj hitro je odšel v pokoj, tako da je potem 
večino časa porabil za različna hišna opravila. Rad je 
 obdeloval vrt pred hišo, vnučka Božena pa zna povedati, 
da mu je bila blizu tudi ljudska obrt. Znal je namreč plesti  
tudi košare.

Po pričevanju naj bi imel slab vid. Ivan je bil krstni boter veliko otrokom v rodbini, 
med drugim tudi Mirku Slanšku.

Umrl je 26. marca 1964 in bil pokopan na starem pokopališču v Trbovljah50 skupaj 
z ženo Francko. Lokacijo pokopališča v Trbovljah so kasneje preselili izven mesta, 
tako da Ivanov grob ni ohranjen. 

Njegovi potomci, ki še danes nosijo priimek Slanšek, živijo v Hrastniku, v 
 zaselku Boben.

49  božični večer; 24. december
50 Kot dokaz obstaja fotografija nagrobnika  v lasti Rudolfa Hohkrauta in zapis v rojstni knjigi župnije 

Marija Širje II. (1850–1900), v katerim je dopisan tudi datum in letnica smrti.

Ivan in Francka pred domačo hišo
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Ivanovi

potomci

1  Ivan Johan Slanšek  Ljudmila Strožar
 2  Ljudmila Slanšek  Zdravko Stradar
  3  Zdravko Stradar  Sonja Šviga
   4  Ana Stradar  Aleš Iglič
    5  Erik Iglič
    5  Lena Iglič
   4  Peter Stradar
  3  Mojca Stradar  Drago Kotar
   4  Nina Stradar
 2  Ivan Slanšek  Dragica Aplenc
  3  Borut Slanšek  Ana Čeperlin
   4  Sebastjan Slanšek
   4  Nives Slanšek
  3  Iztok Slanšek  Darja Laznik
   4  Rok Slanšek
   4  Tanja Slanšek
 2  Božena Slanšek  Viktor Erman
  3  Viktor Erman  Herta Podmenik
   4  Špela Erman  Aleš Glogovšek
    5  Neja Glogovšek
   4  Nuša Erman
  3  Branko Erman  Marta Legvart
   4  Iris Erman  Milan Jozič
    5  Žan Erman
    5  Tjaša Erman
   4  Gregor Erman  Andreja Kaluža
 2  Darinka Slanšek  Josip Jože Cestnik
  3  Lea Cestnik  Dušan Zgonik
   4  Samo Zgonik
   4  Vito Zgonik
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Ivan Slanšek ml.  
(1905—1967)

Imena: Ivan / Janez / Johan Hrastniški / Slanšek / Slanschek

Rojstni podatki: roj. 11. maj 1905, Trbovlje

Dočakana starost: 61 let

Zakonec: Ljudmila Strožar

Število otrok: 4

Poklic: čevljar

Ivan ml. se je Ivanu in Francki rodil 11. maja leta 1905 kot sin prvo-
rojenec. Zaradi pogostega imena v rodbini, sinova s tem imenom 
sta imela tudi brat Miha in sestra Marija, so ga klicali tudi Johan 
Hrastniški. Izučil se je za šuštarja (čevljarja). Med obema vojnama je 
služil vojaški rok v vojski Kraljevine SHS.

Ob koncu dvajsetih let prejšnjega stoletja je verjetno opravil 
 mojstrski izpit. V začetku 30. let pa se je poročil z Ljudmilo Stožar 
(* 1911, † 2000), imela sta štiri otroke. Ljudmilo (roj. 1931), Ivana III. 
(roj. 1932), Boženo (roj.1935) in Darinko (roj. 1936).

Med vojno je sodeloval s partizani. Kot izučen čevljar je za njih 
izdeloval različne izdelke, kot so torbe, pasovi in podobne izdelke. 
Ker ga je nekdo od znancev ovadil okupatorju, so ga odpeljali v 
 zapor v Trbovlje. Od tam so ga premestili v Maribor. Pozimi leta 1945 
pa so ga poslali v taborišče v Dachau51. Po podatkih in seznamih 
zapornikov v Dachau, ki jih lahko najdemo na svetovnem spletu52, 
je razbrati, da je Ivan z vlakom prispel v Dachau 12. februarja 1945, 
zapisan pa je bil pod imenom Johann Slanschek. Dodeljena mu je 
bila zaporniška številka 140966, pod opisom pa je imel zapisano 
oznako Sch. DRaW, kar naj bi pomenilo, da je bil zaščiten zapornik 
(enostaven, nenevaren) in prihaja iz področja nemškega rajha.

Po pripovedih Ivana Slanška ml. se Božena Erman spominja, da je 
oče povedal, kako zelo hudo je bilo v taborišču. Ujetniki so gradili 
železniško progo in prenašali težke železniške tire, lačni in  pretepeni. 
Za preživetje so dobili skorjico kruha in malo vode. Ivan je povedal, 
da je pogosto zamenjal prejeto skorjico kruha za pol cigarete. 
 Cigareta mu je namreč v večji meri potešila lakoto kot  skorjica kruha.

Ivan se je vrnil domov šele po osvoboditvi leta 1945, kar je razvidno tudi iz 
 podatkov o zaporniku št. 140966.

Ivan je bil navdušen šahist.53

Čeprav je imel srečo, da je preživel muke in trpljenje koncentracijskega taborišča, 
pa je kmalu po vojni pričel bolehati za rakom na grlu. Umrl je 24. februarja 1967, 
slaba tri leta za svojim očetom, pokopan pa je na pokopališču v Hrastniku.

Po pričevanju potomcev naj bi njegove predmete in različno orodje danes hranili 
v trboveljskem muzeju.

51 Ustanovljen 21. marca 1933, bilo je prvo koncentracijsko taborišče, ustanovljeno s strani nacistov.
52 Med drugim tudi na spletni strani http://www.ancestry.com.
53  Celjski tednik, 12. 3. 1949

Ivan Johan Slanšek (na desni) na služenju 
vojaškega roka v Kraljevini SHS okoli 
l. 1925

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Božena Erman, Hrastnik
Gregor Erman, Hrastnik
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Marijini

potomci

1  Marija Mici Slanšek  Ernest Groznik
 2  Ernest Groznik  Zvonka Klun
  3  Igor Groznik  Marija Marjana Majcen 
   4  Kristjan Groznik 
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Marija Slanšek Groznik  
(1906—1997)

Imena: Marija/Mici/Micka/Slanšek/Groznik

Rojstni podatki: roj. 22. oktober 1906, Trbovlje

Dočakana starost: 91 let

Zakonec: Ernest Groznik

Število otrok: 1

Poklic: gospodinja

Kot drugi otrok se je Ivanu in Francki 22. oktobra leta 1906 
rodila Marija. Pred drugo svetovno vojno se je poročila z 
Ernestom Groznikom.

Med vojno, leta 1941, se jima je rodil edini otrok sin Ernest 
ml. Živeli so v Hrastniku (Log). Mici, kot je bil tedaj običaj, 
ni hodila v službo, bila je gospodinja, za boljše preživetje 
pa je tudi veliko šivala po naročilu. Šiviljstva se je priučila 
pri šivilji Evi Šergan iz Brnice (Dol pri Hrastniku).

Mož Ernest je delal kot trgovec v Konzumu v Hrastniku. 
Družina se je po vojni preselila v Trbovlje. Marija je bila 
tudi krstna botra vsem štirim Strelovim otrokom.

Mici je doživela visoko starost 91 let in umrla na svoj  rojstni 
dan leta 1997. Na žalost je preživela tako  svojega sina 
 Ernesta ml. (umrl 1991) kot vnuka Igorja, ki je umrl istega 
leta kot ona. Pokopana je na pokopališču v  Trbovljah.

Micka Slanšek in Ivan Slanšek ml. (desno) s 
sosedovima vrstnikoma

Mici s sestričnami iz Amerike (z leve):
Mathilda, Roseann, Mary, Karolina, Marija, 
Štefka in Frančiška. (Klek, junij 1987)

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Božena Erman, Hrastnik
Joža Škegro, Zidani Most
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Fotoalbum

Poroka Ivana Slanška ml. in Ljudmile Strožar. 
V ozadju verjetno Ljudmilin brat in oče.

Johan Slanšek pri počitku po delu na njivi, 
ki jo je dobil Johan “v najem – tabrh” pri 
gospodu Ocepku (Dolinšku). Kot plačilo za 
“najem” njive so Ljudmila Slanšek (Johanova 
žena) in njene hčerke večkrat pomagale 
“pr’ Dolinš’k” pri različnih njivskih in drugih 
ženskih kmečkih opravilih;
(z leve): Johan Slanšek, Darinka Slanšek (por. 
Cestnik), Nadi Ocepek, ga. Marija Ocepek, 
Branko Erman (vnuk Johana Slanška).

Johanovi otroci, žena in snaha; (z leve) hči 
Darinka, hči Božena, snaha Dragica, žena 
Ljudmila in sin Ivan ml.
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Darinkin rojstni dan; sestra Božena, mati 
Ljudmila in teta Mici Groznik (l. 1991)

Potomci Johana Slanška (l. 1991)
1 Dušan Zgonik
2 Branko Erman
3 Gregor Erman
4 Iris Erman
5 Darinka Cestnik (roj. Slanšek)
6 Dragica Slanšek (roj. Aplenc)
7 Ana Slanšek (roj. Čeperlin)
8 Viktor Erman ml.
9 Josip Cestnik
10 Mojca Stradar
11 Rok Slanšek
12 Samo Zgonik
13 Sebastjan Slanšek
14 Minka Podmenik
15 Božena Erman (roj. Slanšek)
16 Ljudmila Slanšek (roj. Strožar)
17 Peter Stradar
18 Špela Erman
19 Nives Slanšek
20 Vito Zgonik
21 Lea Cestnik Zgonik
22 Tanja Slanšek
23 Darja Slanšek (roj. Laznik)
24 Nuša Erman
25 Herta Erman (roj. Podmenik)
26 Sonja Stradar (roj. Šviga)
27 Marta Erman (roj. Legvart)
28 Zdravko Stradar
29 Iztok Slanšek
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Ferdinand Slanšek  
(1880—1915)

Imena: Ferdinand/Fred/Slanšek/Slansek/Flansek

Rojstni podatki: roj. 24. maj 1880, Sv Jurij 6

Dočakana starost: 35 let

Zakonec: ni bil poročen

Število otrok: 1

Poklic: rudar

Drugi sin je bil Ferdinand Slanšek, rojen 24. maja 1880, ki je emigriral v Ameriko 
in tam umrl v prometni nesreči54. Lokalni časopis je o tem nesrečnem dogodku 
zapisal članek, ki sem ga našel na spletni strani.

Ob trčenju z avtomobilom je včeraj ob šesti uri zvečer Fred Flanšek utrpel pretres 
možganov, ki je bil za 35 letnega avstrijskega rudarja, živečega v Ringu, usoden. 
Flanška je zbil tramvaj, namenjen iz Mulberry v Pittsburg, nedaleč od postaje J&P v 
Franklinu. Umrl je v rešilnem avtomobilu med prevozom v bolnišnico Mt. Carmel.

Domneva se, da je Slanšek preslišal opozorilni pisk voznika tramvaja. Ko ga je 
voznik prvič opazil, je hodil pred tramvajem. Voznik tramvaja je sprožil opozorilno 
piskanje, vendar se pešec ni zmenil zanj in nadaljeval svojo pot naravnost pred 
vozilom. Voznik zatrjuje, da je trobil, vse dokler ni tramvaj zbil pešca. Medtem je 
tramvaj zaviral. Uspel ga je zaustaviti v dveh dolžinah tramvaja od točke, kjer je 
bil pešec zbit.

Pešca je ob trku vrglo v desno, tako da se je popolnoma izognil kolesom in ni bil 
povožen, vendar je padel v nezavest. Njegov obraz je bil poškodovan in očitno 
je bilo, da ima počeno lobanjo. Verjetno je dobil udarec v glavo in posledica je 
bila hujši pretres možganov. Iz nezavesti se je zbudil samo za nekaj trenutkov. 
Poškodbo so najprej oskrbeli v ordinaciji doktorja C. W. Gibsona iz Franklina.

Danes smo izvedeli, da je bil Flanšek na obisku pri sestri gospe Rose Podpechan v 
Franklinu in se je vračal, da bi ujel tramvaj za Ringo, kjer je prebival. Pred časom je bil 
zaposlen v rudniku št. 21 podjetja Wear Coal Company, ki ne posluje več. V Avstriji je 
zapustil mater, tri brate in sestro in brata v Crawford Countyu. Bil je neporočen. Do 
pokopa bo počival v sobi pogrebnega zavoda (Pittsburg  Undertaking  Company). 
Pogrebne stroške bo pokrilo Avstrijska loža, katere član je bil.

Sodnik T. W. Pomeroy je v odsotnosti mrliškega oglednika Dr. U. A. D.  Collelmona 
zjutraj raziskal vzroke nesreče in razsodil voznika tramvaja za nedolžnega 
povzročitve nesreče. Zaključil je, da ne bo sodne preiskave, kajti zelo očitno je, 
da je bil pešec sam odgovoren za nesrečo. Tramvaj je bil izročen vozniku Reg 
 Richardsonu in sprevodniku Williamu Pateu.

Sorodniki pravijo, da se je nesreča dogodila verjetno zaradi Ferdinandove 
naglušnosti in tramvaja nesrečnik sploh ni slišal. Družina v Sloveniji je za nesrečo 
izvedla šele nekaj časa kasneje, vendar je Mihael Slanšek ml. znal povedati, da se je 
na dan, ko je umrl Ferdinand, dogodil ‘čuden’ dogodek v njihovi hiši. Takim ‘čudnim 

54 Na spletni strani http://www.franklinkansas.com/families/slansek.html (2. 11. 2007), obstaja članek 
z naslovom Took Fatal Walk on Track, kjer je obširno opisan nesrečni dogodek. V članku ga navajajo 
kot Freda Flanska, kar je nekaj povsem običajnega, saj je za ameriško okolje Slanšek zelo nenavaden in 
težko izgovorljiv priimek. Izrezek iz časopisa o smrti Ferdinanda
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dogodkom’ so stari ljudje rekli cahn. In dogodkov, ko so ljudje  videli, doživeli ‘cahn’, 
je med opisi dogodkov Slanškov veliko. Večinoma so  povezani z vraževerjem in 
videnji, ki se ne dajo logično pojasniti.

Ferdinand je v stari domovini pustil tudi nezakonskega sina Karla Štiha (roj. 1905), 
za katerega so sorodniki izvedeli šele kasneje. Otroka je imel z Marijo Štih 

(* 1887, † 1953), ki je bila dekla na 
Teršek Omahnetovem. Ferdinand 
naj bi jo zapustil, ko je izvedel, da 
je noseča. Konec marca leta 1906 je 
odšel v Leoben55, v Ameriko pa naj bi 
prišel v letu 1913.56

55  Razvidno iz njegove delavske bukvice, ki je v lasti Polone Filpi.
56  vir: Ancestry.com

Slovo od Ferdinanda; na levi sestra Roska 
(Rose) z možem Jakobom (Jake) in hčerami 
Roseann, Mary in Wilmo, na desni verjetno 
brat France (Frank); (cerkev St. Philip Neri)

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Vika Koprivec, Krmelj
Štefka Bedenik, Krmelj
Marija Logar, Krmelj

Cahn, nepojasnljiv dogodek, se je na Pšeničnikovem 
zgodil tudi ob Ferdinandovi smrti na drugi strani luže. 
Ferdninandov brat Mihael ml. ga je doživel in o njem 
tudi večkrat pripovedoval svojemu vnuku Rudiju. Po 
njegovih besedah se je zgodilo naslednje:
» Ko so Pšeničnikovi zvečer sedeli v hiši na domačiji, je 
nad njimi glasno zaropotalo. Zvok je bil podoben, kot 
bi nekdo stresel cel voz (lojtrnik) drv po podu  (dilah). 

Če si lahko predstavljamo zvok, moramo priznati, da 
bi zvok pri takem dogodek res lahko spominjal na 
drveč tramvaj v zaviranju po ulicah Franklina. Domači 
so stekli iz hiše in se prestrašeno ozirali proti strehi 
domačije, vendar opaziti ni bilo ničesar nenavadnega. 
Čez nekaj časa so dobili sporočilo preko luže, ki je nosilo 
vest o Ferdinandovi smrti ...«
Nesreča se je zgodila 22. aprila 1915.

Cahn o Ferdinandovi
smrti

Zapis  po pripovedi





Knjiga o zgodovini rodbine

Karlovi

potomci

1  Karel Štih  Marija Minka Omejec
 2  Marija Štih  Alojz Logar
  3  Drago Logar  Zlata Kastelec
   4  Jure Logar
   4  Marjeta Logar
  3  Irena Logar  Milan Blatnik
   4  Špela Blatnik  Simon Zupančič
    5  Jaka Zupančič
    5  Sanja Zupančič
   4  Lovro Blatnik
 2  Štefka Štih  Gvido Bedenik 
 2  Viktorija Vika Štih  Milan Koprivec 
  3  Janko Koprivec  Mateja Kos 
   4  Tina Koprivec
   4  Gaja Koprivec
  3  Metka Koprivec  Mojimir Dimec
   4  Urban Dimec
   4  Urša Dimec
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Karel Štih  
(1905—1975)

Imena: Karel/Korel/Štih

Rojstni podatki: roj. 23. oktober 1905, Sv Jurij 8

Dočakana starost: 69 let

Zakonec: Marija Omejec

Število otrok: 3

Poklic: rudar

Karel se je rodil57 23. oktobra 1905 pri Svetem Juriju 8 kot  nezakonski 
sin dekle Marije Štih58 in Ferdinanda Slanška, ki otroka uradno ni 
priznal. Ker je bil nezakonski, mu mati ni smela izbrati imena,  vendar 
ga je župnik Karel Gmeiner ob krstu vseeno vzel pod okrilje in ga 
poimenoval po sebi. Krščen je bil v Širju, boter pa mu je bil Jakob 
Potušek, gospodar na Teršek  Omahnetovem, kjer je mati verjetno 
tudi služila kot dekla.

Marija se je kasneje poročila z Mlinaričem iz Zasavja in z njim imela 
še tri otroke. Mož je resno zbolel, zato je Marija hodila na separacijo 
zbirat premog, da je preživela družino. Ko je bilo Karlu pet let ga je 
vzela k sebi, da bi živel z njo in ‘novo’ družino. Vendar Karlu ni bilo 
lahko, očim ga ni maral in ga je pretepal, kadar je mogel, tudi  povsem 
brez razloga. Zato ga je mati raje prepustila v vzgojo njegovi botri 
Mariji Potušek (por. Klanjšek), ki jo je Karel imel neizmerno rad in še 
v pozni starosti je znal o njej povedati lepe besede svojim hčeram. 
Kot otrok je spal pri njej, kasneje, ko se je botra omožila, se je moral 
preseliti na skedenj, kar seveda Karlu kot otroku ni šlo v račun. Hčeri 
Štefki je v starosti pripovedoval o mladosti na Straškem hribu, kako 
je pasel živino in nosil težke vreče v mlin59.

Pri sedemnajstih (l. 1922), ko je očim umrl, se je preselil nazaj k 
 materi v Krmelj. S polbratom sta se dobro razumela, medtem ko 
ga polsestri nikoli nista sprejeli za svojega. Tako se je kmalu odločil 
preseliti se v samski dom. Delal je v rudniku. Seveda je bil takrat še 
šibak, tako da je opravljal dela vaserpinča60. Karel je bil tudi član 
telovadnega društva Sokol. V Hinjcah je spoznal Marijo Omejec in 
se leta 1934 z njo tudi poročil. Imela sta tri hčere: Marijo (roj. 1935), 
Štefanijo (roj. 1937) in Viktorijo (roj. 1942). Srednja Štefka je dobila 
ime po sestrični Štefki Slanšek, kasneje poročeni Pavelšek. 

Med drugo svetovno vojno so z družino živeli v majhni hišici in samo zaradi 
tega, ker je Karel delal v rudniku, jih niso izselili. Po umiku Italjanskih fašistov 
leta1943 so ozemlje Kranjske zasedlie nemške sile, ki so celotno prebivalstvo 
na področju južno od Save izselile in naselile Kočevarje. Ostale so lahko samo 
družine železničarjev in rudarjev. Karel je hodil na delo v zagorski rudnik in  prihajal 
 domov enkrat na teden. Ko jim je med vojno pogorela hiša, so se preselili v klet v 
 sosednje poslopje. Nato so se še večkrat selili.

57 V rojstni knjigi je kot babica pri porodu zapisana Marija Holešek.
58 Sestra Antonija (Tončka) na j bi živela na Dolu pri Hrastniku, vendar ni imela stikov s sestro Marijo.
59 Gre verjetno za mlin v Podkraju, ker tudi Orožen navaja, da v bližini Sv. Jurija in Krnic ni bilo mlina.
60 Fant, ki je bil zadolžen za prinašanje vode rudarjem v rov.

Karel, verjetno fotografiran ob svetem ob-
hajilu leta 1912

Informatorji:
Vika Koprivec, Krmelj
Štefka Bedenik, Krmelj
Marija Logar, Krmelj
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Po vojni je najprej delal v Senovem, kjer je pripravljal les za rudnik. Po tistem pa je 
pričel obratovati tudi že rudnik v Krmelju, kjer je nato dobil službo. Ker mu  zaradi 
rudniških dejavnosti pod njihovo požgano domačijo niso dovolili  obnavljati hiše, 
si je Karel zgradil novo v Krmelju. Hčeri Marija in Vika sta si postavili hiše v  soseski. 
Štefka je nekaj let živela z možem v Hrastniku, danes pa živi v očetovem domu, 
kamor se je preselila v sedemdesetih letih. Še danes so sestre močno  povezane 
in se rade družijo, v obup jih ni spravila niti težka bolezen matere, ki jo je Štefka 
negovala kljub nasvetom zdravnikov, naj jo odda v ‘strokovno’ oskrbo. S  skupnimi 
močmi so uspele, da je mati okrevala in se počutila zaželjeno v krogu svojih otrok. 

Karel je z rodbino Slanškov vzdrževal prijetne stike in 
tudi bratranci in sestrične so ga vzeli za svojega. Kazal je 
vse vrline Slanškov: vztrajen, krepak, pošten in delaven. 
Hčere ga danes opišejo kot očeta, ki je bil strog in dos-
leden, vendar tudi ljubeč, le da to ni znal vedno pokazat 
na tako očiten način. Zelo spoštovan in poznan kot dober 
 ‘komarat’ je bil tudi med sodelavci v jami. Karel je končal 
svoje življenje 10. junija 1975 in je pokopan v Šentjanžu.

Karel z družino pred domačo hišo v 
Krmelju. (z leve): Marica, Vikina tašča, Karel, 
Štefka, Minka, Vika, Milan (Vikin mož), 
deklica je Maricna hči Irena, čepi Milanov 
brat Janez.

Med vojno je Karel delal v rudniku v Zagorju. Enkrat 
tedensko je prihajal domov z vlakom do Zidanega 
Mosta., nato pa peš mimo Radeč, čez Brunk do 
 Kamence. Isto pot je opravil tudi v maju l. 1942, konec 
tistega tedna, ko jim je med obstreljevanjem do tal 
pogorela hiša. 
Druga hči Štefka se še spominja, ko so proti večeru pod 
češnjo opazovale s sestro požar, ki je zajel cerkev in 
nekaj domačij v Tržišču. Ponoči, ko so se sestre, mati in 
njihova babica že odpravile spat, je požar  zajel streho 
njihove hiše, ki se je kmalu nato vsula v hišo. Cela hiša 
je bila v trenutku v ognju. Požar so povzročile zažigalne 
bombe, ki so jih izstreljevali Nemci iz  bunkerja nad 
domačijo. Družina se je sicer rešila iz požara, toda 
hiša je pogorela do tal. Tako so čez noč ostali brez 
strehe nad glavo.

Vse okoliške hiše so bile sicer prazne, ker so ljudi izselili, 
vendar se Štihovi vseeno niso smeli preseliti v nobeno 
od teh, dovolili so jim, da so prebivali v Bregarjevi kleti, 
kjer so prej imeli shranjeno hrano za prašiče. Očistili so 
klet in si uredili zasilno prebivališče.
Karel ni vedel, da je bila domačija požgana. Ko je 
pripešačil po poti iz Zidanega Mosta in uzrl prizor s 
požgano kmetijo, se je zgrudil na podrto deblo hrasta, 
ki je ležalo ob poti. Obraz je zaril v grobe, od rudarskega 
dela utrjene roke, in zahlipal. Hči Štefka, ki je v tistem 
trenutku prihajala proti njemu izza njegovega hrbta, 
ga je opazila, sključenega s kovčkom ob sebi. “Ati, ati,” 
je bilo vse, kar je lahko izstisnila iz otroškega grlca. 
Stekla je po meji navzgor proti očetu, ki jo je stisnil tako 
silovito ... Opazila je da joče; samo takrat ga je videla, 
kako joče ...

Požar
na domačiji

Zapis  po pripovedi
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Fotoalbum

Mati Marija Štih in sin Karel nista nikoli 
 imela skupnega brezkrbnega življenja, kot 
je za družine v navadi. Karel je kot otrok z 
materjo preživel le malo časa.

List iz Delavske bukvice Ferdinanda Slanška;
Iz dokumenta lahko razberemo, da je bil 
Ferdinand od 3. 1. do 1. 4. 1899 zaposlen v 
predilnici v Preboldu, od 2. 5. 1899 do 15. 
3. 1906 v hrastniškem rudniku in od 27. 3. 
1906 do 31. 7. 1907 v rudniku v Donawitzu 
pri Leobenu na zgornjem štajerskem.

Mlinaričevi otroci: Anton in Karel, (sedijo) 
Karlova sestra Rozi, Antonova žena Minka 
in sestra Mici.
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Karel  (v sredini) z bratom Antonom 
Mlinaričem (levo). Karel in Anton sta bila 
dobra prijatelja, kljub temu da Karel ni bil 
ravno zaželjen v Mlinaričevi družini. 

Marija Štih, v mladih letih dekla pri Teršek 
Omahnetovih na Straškem hribu,  kasneje 
poročena z Mlinaričem, pokopana v 
Terišču.

Karel s stricem Mihom in sestričnama 
 Karolino in Faniko v Krmelju
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Karel z družino, stojita Karel in žena Minka, 
sedi Minkina mama, deklici sta Marica in 
Štefka.

Karel z ženo Minko

Karel med vaščani (v sredini s klobukom); 
skrajno levo Karlov svak Rudi, ob njem žena 
Mici s hčerjo Dorico in skrajno desno v 
 zadnji vrsti Karlova žena Minka 
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Mihael Slanšek ml.  
(1882—1976)

Imena: Mihael/Miha/Slanšek

Rojstni podatki: 29. avgust 1882, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 93 let

Zakonec: Jožefa Kaluža

Število otrok: 9

Poklic: rudar, kmet

Tretji sin se je rodil 29. avgusta leta 1882, krstna botra sta bila Matej Vrtačnik in 
Terezija Golob. Dobil je ime po očetu in med otroki Mihaela in Apolonije dočakal 
tudi najvišjo starost. Doma je prevzel domačijo in zanjo skrbel vse do leta 1938, 
ko se je z družino preselil v Straže, na kmetijo (Veliko Širje 34), ki je ležala nižje 
in tudi zemlja je bila bolj rodovitna. Čeprav ni hodil v šolo, je znal brati in pisati, 
njegova vnučka Joža Strel (por. Škegro) se spominja, kako je znal vzeti knjigo v 
roke celo v pozni starosti.

Miha ml. je po pripovedovanju vnukov spoznal61 bodočo ženo Jožefo Kaluža 
(roj. 25. 2. 1883) v graščini v Širju, kjer je delala v kuhinji tako kot tudi njegova 
mlajša sestra Marija. Miha naj bi hodil proti večeru iz Straškega hriba v Širje samo 
zato, da je lahko pospremil Jožefo iz službe domov. Seveda, da ji je delal družbo 
in je ne bi bilo strah se vračati same po temi skozi gozd. Po eni izmed pripovedi 
naj bi tudi obračunal z lokalnim pismonošem, ki je nadlegoval njegovo bodočo 
izvoljenko, ga premikastil in zalučal pod breg, vendar resničnost te zgodbe težko 
potrdim, ker je Miha včasih s svojimi dogodivščinami rad malce pretiraval. Znane 
pa so tudi druge pripovedi, po katerih naj bi se skupaj s ‘komaratom’62 Jožetom 
Potuškom iz Straškega hriba zapletla v marsikateri ‘aufbiks’63 na lokalnih veselicah 
in gostilnah.

Prva hči Mihela se je Mihaelu ml. in Jožefi Kaluža rodila še preden sta se poročila. 
Na žalost je kmalu umrla. Še pred sklenitvijo zakona se jima je nato l. 1905  rodila 
hči Karolina, ki je morala biti spočeta med Mihovim dopustom, saj je v prvi polovici 
leta 1905 še služil vojaški rok. Njej se je v letu 1908 pridružil 
še brat Ivan. Tretja po vrsti je bila Štefka (roj. 1910), dve 
leti kasneje sta ji sledila še Leopold (roj. 1912) in  Stanislav 
leta 1914. V letu 1915 je Mihael ml. odšel na fronto in se 
domov vrnil šele ob zaključku I.  svetovne vojne. V letu 
1919 se je rodila hči Frančiška in v letu 1924 Mirko. Skupaj 
sta imela osem otrok, Jožefa sedma po vrsti (* 8. 6. 1922, 
† 1924), je umrla že kot malček.

Mihael in Jožefa sta se poročila 19. februarja 1906 v 
Širju, kar je razvidno iz poročnega dokumenta64 njune 
hčere Fanike. Le slabe pol meseca prej pa sta od matere 
 odkupila Ušeničnikovo domačijo.

61 Miha je Jožefo verjetno poznal že prej, saj sta bila soseda, verjetno je v tem času njun odnos postal več 
kot prijateljski.

62 Tovarišem
63 Množičen pretep
64 Gre za poročni list Frančiške Slanšek in Jožefa Klančišarja iz leta 1942, dokument je v lasti Mateja 

 Hohkrauta.

Slanškovi otroci pred domačo hišo; (z leve) 
Štefka, Ivan, Slavko, Karolina in Poldi 
(l. 1919)

Fotografija Mihaela ml. iz početka 20. 
 stoletja
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Pogodba o prevzemu domačije

8. februarja 1906 sta Mihael ml. in bodoča žena od matere Apolonije Slanšek, 
rojene Tabor, odkupila Ušeničnikovo domačijo za 1200 tedanjih kron. Prodajna 
pogodba65 pa se glasi:

»Poslovno število: 7358  Odpravek

8./II. 1906 B.H.141

Notarski Akt

Pred menoj doktorjem Adolfom Mravlag, c.kr. notarjem na Laškem na Štajerskem 
so Apolonija Slanšek, posestnica pri sv. Juriju nad Turjem kot prodavka, in njen sin 

Miha Slanšek, polnoleten posesniški sin pri sv. Juriju nad 
Turjem hiš. štev. 6, ter njegova polnoletna nevesta Jožefa 
Kaluža, posestniška hči od sv. Jurija nad Turjem, hišno 
število 55, kot kupca, sklenili sledečo.

   kupno pogodbo

Prvič: Apolonija Slanšek proda in izroči svoje pri sv.  Juriju 
ležeče, na njeno ime vknjiženo kmetijsko  posestvo 
vložek število 97 katastralne občine Sv. Georgen ob 
Turje s poslopjem vred, ter s vsem mrtvimi in živimi 
premičninami, - razun enega kastna, enega škafa, ene 
kište, enega para volov in ene telice, kar si prodavka v 
last pridrži, - s vsemi pravicami in dolžnostmi, kakor ga 
je sama do zdaj posedovala, obdelovala in hasnovala, 
ali posedovati in hasnovati pravico imela, svojemu sinu 
 Mihalju Slanšeku in njegovi nevesti Jožefi Kaluža, - in 
ta dva kupita in prevzameta to posestvo in premičnine 
za pogojeno in dogovorjeno kupnino od 1200 K. –v. / 
Dvanajsti sto kron / od kterih na prodane premičnine sto 
šestdeset kron na poslopja pa štiri sto kron odpade.

Drugič: Kupca prevzemata v svoje nerazdelno izplačitev 
vknjižene dedine mladoletnih kupčevih bratov in sester 
Rozalije, Franca, Marije in Antona Slanšek po 116K. 54v. 
vkupaj _____ 466K. 16v. /: štiri sto šest in šestdeset kron 
16 vinarjev :/, - si odračuni kupec Mihalj Slanšek enako 
vknjiženo dedino od _____ 116K. 54v. /: sto šestnajst kron 
54 vinarjev :/ in dovoli vknjižbo zbrisila zastavne za var-
nost te dedine pri kupljenem posestvu vknjižene pravice 
s vsemi pripadki vred; - ostanek od šest sto  sedemnajst 
kron trideset vinarjev pa je last prodavke, od katerih 
sta kupca obvezana prodavki vsako leto na zahtevanje 
trideset kron izplačevati, inače pa ostane pri njima brez 
obresti in brez odpovedi do smrti prodavke, - dovolita pa 
tudi vknjižbo zastavne pravice za varnost teh 617K 30v 
na korist prodavke Apolonije Slanšek. S tem je spolnjena 

kupnina od 1200 K – v.

 Tretjič: Prodavka pa si zgovori sledeči zbog desetka na leto na štirideset kron 
precenjeni preživetek: a) vkupno hrano pri eni mizi in pri nezaprtem kruhu, 
 vkupno stanovanje, postrežbo v bolezni in potrebno obleko in obutelj, za slučaj 
ločenja pa za stanovanje hišo na levi strani, samorabo železne peči, hrem na dilih, 
prostor v kuhinji in v keldru, samorabo potrebnega pohištva, sorabo kuhinjskega 

65 Pogodba je ohranjena v odličnem stanju, je v posesti Mateja Hohkrauta.

Notarski zapis kupoprodajne pogodbe 
med Apolonijo, Mihaelom ml. in Jožefo. 
(l. 1906)
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in poljskega orodja, kuhinjske in druge posode, dosmrtni hasek in vžitek od njive 
pri Ferjaču in vsako leto dva voza gnoja na njv, ob pravem času, pa tudi zorati jo 
ob pravem času, vsako leto pet kil mesa, pet kil špeha, eno kilo masla, tri škafe 
ajde, dva škafa pšenice, en škaf rži, četrti del krušovca in posodo za njega, kislino 
z domače kadi in drva z domačega kuala za svojo potrebo, vsak dan četrt litra 
mleka, - in potrebno obleko in obutelj.

Štrtič: Obe stranki se odpoveta pravice to pogodbo za voljo 
mogočega prikrajšanja čez polovico vrednosti izpodbijati. O tem 
sem napravil taj notarski akt, prebral ga v navzočnosti osebno 
mi znanih, istoto pogodnikov mi potrjujočih svedokov Karola 
Bezgovšeka, Pisarniškega pomočnika na Laškem, in Karola Šunta 
župana občine Sv. Kristof, pogodnikom, ki so ga dobro razumeli, 
 kakor po njihovoj volji napravljenega potrdili in odobrili, in s  svedoki 
vred pred menoj lastnoročno podpisali in podkrižali. Na Laškem 
prvega februarja leta tisoč devet sto šestega.

Poduk  6K. –v.  Slanšek Mihael s.r.

poslar  6K. –v.  Križ Jožefa Kaluža.

pisar  - K. 80v.  Križ Apolonija Slanšek.

kolek  1K. –v.  Bezgovšek Karl s.r.

13K. 80v. podp. In priča.

plačano.  Karl Šunta s.r. priča.

L.S. Dr. Adolf Mravlag s.r.

c. kr. Notar

Ta za kupca namenjeni odpravek se s prvopisom, obstoječim iz ene pole, 
 kolekovanim z eno krono ter ležečim v mojih spisih dobesedno ujema. Na 
Laškem, dne tri in dvajsetega aprila leta tisoč devetsto šestega.

Poverenje 1K –v.

pisarina  - K 80v.

kolek  1K –v.

  2K 80v.

Dr. Adolf Mravlag

notar«66

Za vero, dom, cesarja
»Do sedaj sem vedno bil vesel, sem vedno vriskal ino pel. Mi sedaj pri srcu je že hudo 
in solzno moje je oko, ker vem, da sedaj zapustil bom ljubi svoj domači dom …«67

Iz Mihaelove vojaške knjižice68 je razvidno, da je od 1. 10. 1903 do 6. 5. 1905 služil 
vojaški rok v 87. polku avstro-ogrske vojske. V dokumentu iz dne 31. 10. 1903 je 
razvidno, da je bil razvrščen v 10. bojno skupino 87. polka v Puli.

66  Prepis v knjigi se povsem ujema z rokopisom v izvirniku.
67  Tušar, B.: Vojaška leta četovodje Janeza Benčine, 2003, str. 24
68 Dvojezična črnovojaška predhodnica

Dvojezična črnovojaška predhodnica 
 infanterista Mihaela Slanška ml.

Rokopis pisma Jožefe možu Mihi v Beljak 
(Villach) (14. 1. 1916). Pismo je napisala 
tretja oseba, ker Jožefa ni znala pisati. Na 
to misel nas privede že to, da je vsebina 
pisma dokaj neosebna.
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V ‘črnovojaški’ knjižici lahko zasledimo, da je bil do 31. 12. 1919 
 zavezan k  prvemu vpoklicu črnovojne (LandSturm) dolžnosti. Tako 
je že ob prvem vpoklicu ‘črnovojnikov’ odšel v vojno. Natančneje 
se je to zgodilo 15. 2. 191569, ko je najprej odšel v Celje, nato Graz. 
Iz obdobja I. sv. vojne sem našel eno fotografijo, na kateri je Mihael 
ml. Iz nje pa se je dalo razbrati tudi nekaj podatkov.

»Kot je razvidno iz fotografije, je praded imel na prsih “paradajze”, 
ki so bili znak dobrega strelca. Uniforma je običajna, model M15 z 
 visokim ovratnikom, feldgrau. Pas z ‘navadno’ pasno sponko je zamen-
jal običajnega z medeninasto šnolo (z AO orlom) in je bil (po virih) v 
 uporabi po letu 1915, po letu 1917 pa je bil z ukazom v splošni uporabi. 
Tako lahko sliko nekako umestimo v ta leta. Torej po 1915.«70

Iz razglednice, ki mu jo je žena Jožefa poslala, lahko razberemo 
 lokacijo Mihaela v začetku leta 1916. Naslov se glasi: K.u.K. Landsturm, 
Wach Komp No. II., FeldPost No. 610. S pomočjo forumašev spletne 
strani Pro Hereditate71 smo ugotovili, da je bil Mihael ml. član enote 
LandSturm72, ki so jo sestavljali ‘starejši’ mobiliziranci, enota pa je 
delovala samo v času vojne. Wach Komp No. II pa naj bi označevala 
Stražno druščino štev. 2, te enote naj bi bile zadolžene predvsem 
za varovanje v zaledju, skladišč, mostov, železnice in garnizonov. 
Feldpost No. 610, gre za vojaško pošto, št. 610 pa je  delovala v času 
od novembra 1915 do junija 1916 v Villachu (Beljaku). Podrobnejša 
diskusija o omenjenem naslovu teče na  forumu73.

Še preden je Mihael ml. bil izpostavljen fronti, so ga umaknili v 
 zaledje. Ko je čakal v stroju, da ga pošljejo na fronto, se je onesvestil. 
Seveda je nezavestnost hlinil, saj je vedel, da so možnosti za 

preživetje na fronti minimalne. V oktobru 1918 so ga poslali v bolnico v Reindiltz.

Ko so spoznali, da se izmika bojni črti, so ga kazensko poslali v Karpate. Še v 
 globoki starosti je znal povedati, kako so se počasi premikali preko mrtvih in pol 
mrtvih trupel v temi karpatskih gozdov, polnih ječanja trpečih, ko so počasi in 
previdno stopali po truplih, jim pobirali cigarete in škornje, če so jih še imeli, ni 

bilo prostora za usmiljenje, bil je samo boj za vero, dom, cesarja. 
Ali mogoče boj za to, da prideš domov k ženi, otrokom in vsem 
dragim.

Da, pripovedovanja o grozotah v Karpatih niso iz trte izvita, nam 
nakazuje tudi članek iz Domoljuba74:

»Strašen prizor iz Karpatov

Neki vojak, ki se je vojskoval v Karpatih pripoveduje sledečo povest: 
 Taborili smo v visokem snegu pod nekim gorskim sedlom. Ponoči so me 
poslali s poizvedovalnim oddelkom na vrh. Na nebu migljajo zvezde, 
svetlo je, dasi ne sije luna. Naročeno mi je bilo sicer, da naj  poizvedujem le 
na vrhu, a podam se še naprej do neke točke, kjer ni mogel biti sovražnik 
daleč. V tihi noči začujem tiho stokanje, ki nam pretresa mozeg. Grem 
gledat, kaj da je. Strašen prizor, ki ga nikdar ne pozabim, naj živim še 

69 Datum je naveden v dokumentu Prošnja za priznanje pokojnine, ki ga je Mihael napisal v letu 1965.
70 Komentar uporabnika Aljaza fotografije na spletnem forumu http://forum.prohereditate.com /view-

topic.php?p=28671#28671.
71 http://forum.prohereditate.com/index.php.
72 Črna vojska, organizirana 1886 leta, dodeljeni so ji bili rezervisti najstarejših letnikov, brez kakršnega 

koli urjenja. Predstavljali so jo naborniki med 32. in 42. letom, smatrali so jo za manj pomemben del 
vojske, saj so bili v njej predvsem bolehni in kako drugače manj ustrezni vojaki in častniki.

73 http://forum.prohereditate.com/viewtopic.php?t=3583.
74 Domoljub, 1915, štev. 14, str. 218–219.

Potrdilo žandarmarije, s katerim je Jožefa 
med I. sv. vojno hodila v Radeče po  zdravila 
in v trgovino (izdano 27. 7. 1915)

Demobilizacija vojakov, Zidani Most leta 
1918

Mihael Slanšek ml. (v sredini) med 
služenjem črnovojaške dolžnosti v 
AvstroOgrski vojski, ok 1915
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V ‘črnovojaški’ knjižici lahko zasledimo, da je bil do 31. 12. 1919 
 zavezan k  prvemu vpoklicu črnovojne (LandSturm) dolžnosti. Tako 
je že ob prvem vpoklicu ‘črnovojnikov’ odšel v vojno. Natančneje 
se je to zgodilo 15. 2. 191569, ko je najprej odšel v Celje, nato Graz. 
Iz obdobja I. sv. vojne sem našel eno fotografijo, na kateri je Mihael 
ml. Iz nje pa se je dalo razbrati tudi nekaj podatkov.

»Kot je razvidno iz fotografije, je praded imel na prsih “paradajze”, 
ki so bili znak dobrega strelca. Uniforma je običajna, model M15 z 
 visokim ovratnikom, feldgrau. Pas z ‘navadno’ pasno sponko je zamen-
jal običajnega z medeninasto šnolo (z AO orlom) in je bil (po virih) v 
 uporabi po letu 1915, po letu 1917 pa je bil z ukazom v splošni uporabi. 
Tako lahko sliko nekako umestimo v ta leta. Torej po 1915.«70

Iz razglednice, ki mu jo je žena Jožefa poslala, lahko razberemo 
 lokacijo Mihaela v začetku leta 1916. Naslov se glasi: K.u.K. Landsturm, 
Wach Komp No. II., FeldPost No. 610. S pomočjo forumašev spletne 
strani Pro Hereditate71 smo ugotovili, da je bil Mihael ml. član enote 
LandSturm72, ki so jo sestavljali ‘starejši’ mobiliziranci, enota pa je 
delovala samo v času vojne. Wach Komp No. II pa naj bi označevala 
Stražno druščino štev. 2, te enote naj bi bile zadolžene predvsem 
za varovanje v zaledju, skladišč, mostov, železnice in garnizonov. 
Feldpost No. 610, gre za vojaško pošto, št. 610 pa je  delovala v času 
od novembra 1915 do junija 1916 v Villachu (Beljaku). Podrobnejša 
diskusija o omenjenem naslovu teče na  forumu73.

Še preden je Mihael ml. bil izpostavljen fronti, so ga umaknili v 
 zaledje. Ko je čakal v stroju, da ga pošljejo na fronto, se je onesvestil. 
Seveda je nezavestnost hlinil, saj je vedel, da so možnosti za 

preživetje na fronti minimalne. V oktobru 1918 so ga poslali v bolnico v Reindiltz.

Ko so spoznali, da se izmika bojni črti, so ga kazensko poslali v Karpate. Še v 
 globoki starosti je znal povedati, kako so se počasi premikali preko mrtvih in pol 
mrtvih trupel v temi karpatskih gozdov, polnih ječanja trpečih, ko so počasi in 
previdno stopali po truplih, jim pobirali cigarete in škornje, če so jih še imeli, ni 

bilo prostora za usmiljenje, bil je samo boj za vero, dom, cesarja. 
Ali mogoče boj za to, da prideš domov k ženi, otrokom in vsem 
dragim.

Da, pripovedovanja o grozotah v Karpatih niso iz trte izvita, nam 
nakazuje tudi članek iz Domoljuba74:

»Strašen prizor iz Karpatov

Neki vojak, ki se je vojskoval v Karpatih pripoveduje sledečo povest: 
 Taborili smo v visokem snegu pod nekim gorskim sedlom. Ponoči so me 
poslali s poizvedovalnim oddelkom na vrh. Na nebu migljajo zvezde, 
svetlo je, dasi ne sije luna. Naročeno mi je bilo sicer, da naj  poizvedujem le 
na vrhu, a podam se še naprej do neke točke, kjer ni mogel biti sovražnik 
daleč. V tihi noči začujem tiho stokanje, ki nam pretresa mozeg. Grem 
gledat, kaj da je. Strašen prizor, ki ga nikdar ne pozabim, naj živim še 

69 Datum je naveden v dokumentu Prošnja za priznanje pokojnine, ki ga je Mihael napisal v letu 1965.
70 Komentar uporabnika Aljaza fotografije na spletnem forumu http://forum.prohereditate.com /view-

topic.php?p=28671#28671.
71 http://forum.prohereditate.com/index.php.
72 Črna vojska, organizirana 1886 leta, dodeljeni so ji bili rezervisti najstarejših letnikov, brez kakršnega 

koli urjenja. Predstavljali so jo naborniki med 32. in 42. letom, smatrali so jo za manj pomemben del 
vojske, saj so bili v njej predvsem bolehni in kako drugače manj ustrezni vojaki in častniki.

73 http://forum.prohereditate.com/viewtopic.php?t=3583.
74 Domoljub, 1915, štev. 14, str. 218–219.

Potrdilo žandarmarije, s katerim je Jožefa 
med I. sv. vojno hodila v Radeče po  zdravila 
in v trgovino (izdano 27. 7. 1915)

Demobilizacija vojakov, Zidani Most leta 
1918

tako dolgo. Neki ruski vojak leži napol  zmrznjen naslonjen na neko 
drevo. Tiho me prosi v taki nemščini, da jo komaj razumem, naj ga 
prenesem na kak zavarovan kraj, da ga ne  razkljujejo  jastrebi. Pove 
mi, da se je enkrat že prebudil iz  nezavesti, ker ga je živega pričel 
kljuvati jastreb. Boj z izstradanim tičem je bil strašen, ker se je revež 
komaj premikal. Možu sta že odmrznili obe nogi, nesem ga pod 
neko  skalo, ki jo zakrijem s snegom, da je mogel mirno umreti, ker 
rešiti mu življenje ni bilo več mogoče.«

Avstro-ogrska oblast je 28. oktobra 1918 sprejela mirovne pogoje, ki 
jih je ponudil ameriški predsednik Woodrow Wilson. Že  naslednji dan 
je bila razglašena neodvisnost nove države Slovencev,  Hrvatov in 
 Srbov. Mihael ml. se je 31. 10. 1918 vrnil na Straški hrib k družini75.

Brat Anton ni imel te sreče kot Mihael ml., padel je v vojni že v njenem 
samem začetku.

“Inf. ANTON SLAMŠEK, St. Georgen, Cilli, Stmk., 1891; gefallen am 20. September 
1914 auf der Jagodnja, nö. Drinjača, Serbien; beerdigt am 20. September am 
Schlachtfelde.”76

Anton se je boril s IV. bataljonom 87. celjskega pešpolka na srbskem bojišču, kjer 
je padel 20. septembra 1814 in bil pokopan na bojnem polju.

“Pele so vse sabljice pesem vso krvavo  
in junaki peli so tvojo čast in slavo. 
Bog te živi, Slave rod, zdrava domovina!  
Prejmi v dar življenje, kri zvestega ti sina …”  
(Oj, slovenska zemljica)

75 Razvidno iz dokumenta Prošnja za prevedbe na nove pokojninske prejemke.
76 Podatek je poiskal uporabnik fouruma Pro Hereditate, Klemen55, v seznamu padlih pripadnikov 87. 

pešpolka med prvo svetovno vojno 1914–1918.

Miha je velikokrat pripovedoval še o dogodku s 
‘težavnim’ oficirjem iz časov svojega vojskovanja. 
Pripovedoval pa je o zmerjanju in ponavljanju vaj, 
ki jim jih je dajal častnik, da je vsak trenutek izkoristil 
zato, da jim je škodoval, jih strašil med dolžnostjo 
na straži ali jih preverjal, da bi jih zasačil med slabim 
opravljanjem dolžnosti. Kadar je prišel v prostor, so 
ob njegovem vzkliku morali biti vsi vojaki naenkrat 
pokonci. Največkrat so ves postopek ponavljali v 
nedogled. Podoben dogodek se je zgodil v času, 
ko je Miha bil na okrevanju in ob ukazu ni mogel 
planiti pokonci. Častnik ga je nato verbalno trpinčil 
in sramotil pred sovojaki. Vojaki so bili že tako pod 
hudim pritiskom, mesece od svojih družin in dragih 
in najmanj, kar so potrebovali, je bilo še ‘notranje’ 
trpinčenje častnika nad mladimi fanti. Med vojaki so 
krožile govorice, da se ima navado omenjeni častnik 
priplaziti se na stražo do vojaka in mu  izmakniti 

puško. Za ne opravljanje dolžnosti so bili vojaki 
postavljeni pred vojaško sodišče, izguba orožja pa 
je bila še hujši prekršek. 
Ko je bil na straži Miha, se je celo noč trudil ostati 
buden, da bi uspešno izpolnil nalogo. Sredi noči 
je zaslišal korake. Seveda je takoj skočil pokonci 
in zakričal: »Stoj!« Ker ni bilo odgovora, je med 
 napenjanjem puške še drugič zakričal povelje. Brez 
odziva. V tretje je sprožil v primikajočo se senco, ki 
se je zgrudila. Krogla je podrla ‘težavnega’ častnika, 
ki se je to noč odpravil nadlegovat Miho. Miha jo je 
zaradi pravilnega postopanja na stražarskem  mestu 
odnesel brez posledic, med sovojaki pa celo z 
 odobravanjem, saj jih je rešil nadaljnjega trpinčenja 
znotraj lastnih vrst.
O odnosih časnikov do slovenskih vojakov med I. sv. 
vojno piše v diplomskem delu tudi (Sluga M., 2007, 
str. 41–42).

Pri vojakih

Zapis  po pripovedi
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Z brati pod zemljo

Seveda kmetovanje na Ušeničnikovi kmetiji ni zadostovalo za 
preživetje mnogoštevilne Slanškove družine. Zato je Mihael ml. 
občasno delal kot rudar, fizični delavec ipd.

20. 11. 1902 do 31. 5. 1903 kot kopač, polnopravni član bratovske 
skladnice Trbovlje77.

2. 11. 1905 do 11. 7. 1906 kot kopač, polnopravni član bratovske 
skladnice Trbovlje.

10. 6. 1906 do 15. 10. 1912 kot stalni delavec v graščini Širje.

21. 5. 1919 do 27. 2. 1927 kot kopač, polnopravni član bratovske 
skladnice Hrastnik. Delal v jami Ojstro.

18. 3. 1927 do 19. 5. 1927 kot pomožni delavec v cementarni v 
 Zidanem Mostu, ko so jo zaprli.

Da je bil dokaj vraževeren, nam opisuje tudi naslednja prigoda, ki 
jo je velikokrat pripovedoval vnuku Rudiju. Nekega dne, ko se je 
odpravil po poti v jamo78, mu je na hrbet skočila črna mačka.  Otresel 
se je je in nadaljeval pot, v naslednjem trenutku mu je  zopet skočila 
za vrat, ni in ni se je mogel otresti. Spravil jo je iz sebe, a mačka je 
bila zopet na njem. Po tem je sklepal, da ne sme v jamo, da se bo 
zgodilo nekaj hudega. Obrnil se je in odšel domov. Ta dan ni odšel 
v službo.

Iz njegovih časov, ko je delal v ‘jami’, je v lasti vnuka Rudija  Hohkrauta 
ostala tudi pin štanga79, ki jo je Mihael uporabljal na kmetiji v Stražah.

Konec ušeničnikove domačije

V letu 1938 je Mihael ml. prodal kmetijo na Straškem hribu Korickemu, lastniku 
graščine v Širju. Z družino pa je kupil in se preselil na kmetijo v Straže na južno 
pobočje Kopitnika. Samo predvidevamo lahko zakaj se je družina preselila,  vendar 
so verjetno poglavitni razlog bile ugodnejše razmere (klima) za kmetovanje in 
bližina dobrin sodobnega sveta, kot je železnica, trgovina ipd.

77  Bratovske skladnice (Bruderlade - bratovska skrinja, predal) so bile najstarejša oblika delavskega social-
nega zavarovanja. Zaradi velike koncentracije rudarske proizvodnje na enem mestu so se oblikovale 
med rudarji na Češkem v 16.stol., pri nas je najstarejša izpričana v Idriji že leta 1671. S pomočjo prosto-
voljnih prispevkov članov so bratovščine plačevale zdravljenje ponesrečencem in denarno pomagale 
njihovim svojcem. Pravno ureditev bratovskih skladnic v Habsburški monarhiji je  prinesel splošni 
rudarski zakon iz leta 1854. Po tem zakonu so bile skladnice obvezne. Vsaka skladnica je delovala po 
svojem statutu.

 Z zakonom iz leta 1889 so bili njihovi člani zavarovani v primeru bolezni (bolniško zavarovanje) in v 
primeru onemoglosti, invalidnosti, starosti ter smrti (pokojninsko-provizijsko zavarovanje). Blagajni, iz 
katerih so jim plačevali, sta bili med seboj povsem ločeni. Posebnega zavarovanja za primer obratnih 
nezgod niso poznali, razen v primeru popolne invalidnosti ali smrti. Tedaj so izplačevali iz provizijske 
blagajne, začasno ali delno pa iz bolniške blagajne (plačevanje zdravljenja). Nezgodna zavarovalnica 
za rudarje je začela poslovati šele v začetku 1915 na Dunaju. (vir: ARS)

78 Rudnik
79 Železen drog, ki je bil na eni strani ošiljen in upognjen, na drugi strani pa ploščat in naostren.  Uporabljali 

so ga za lažje poglabljanje gnezd za tesarbo.

Mihova članska izkaznica Združene  bratov-
ske skladnice Trbovlje l. 1927

Pogled na ostanke ruševin Ušeničnikove 
domačije iz jugovzhodne strani. (l. 2008)
[Foto: M. Hohkraut]
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Danes kmetija ne obstaja več, saj jo je kupec Koricky80 takoj po 
nakupu leta 1938 porušil, da se je izognil plačevanju davkov. Leta 
1949 je domačija postala splošno ljudsko premoženje, danes pa je 
opustela. Na  prvotnem mestu domačije raste mogočna lipa. Vidni 
so še posamezni zidovi hiše in kašče ter ostanki vodnjaka.

Iz opazovanja ruševin pa sem poskušal zrisati tudi tloris hiše. Videti 
je, da je bila hiša za tedanje razmere dokaj velika in tudi podkletena, 
kar sem omenil že v poglavju Ušeničnikovo. Dolžina hiše naj bi po 
grobem merjenju ruševin znašala 11,30 metra, širina pa 7,65  metra.

Domačija v Velikem Širju

GPS koordinate: 46°6’6.2” 15°11’8.56”

nadmorska višina: 487 m

V letu 1938, okoli 20. aprila, se je družina preselila na 
jugovzhodno stran pobočja Kopitnika v naselje Straže 
(Strascha). Ime Straže verjetno izvira še iz časa Turških 
vpadov, ko so na tem področju opazovali premike turških 
enot in smeri Posavja.

V kroniki kurije sv. Miklavž pa je kurat Karel Ferdinand 
Ripšl zapisal:

»Na levem bregu Save oziroma na desnem bregu Sav-
inje, kjer se Savinja v Savo izteka, se prične nad Zidan-
im mostom ležeča kurija Marija Širje. Tu se daleč proti 
severozahodu vse višje in višje dviga pobočje Turjaka 
in če sedaj pogledamo skozi zahodno okno letne ute, 
vidimo naravnost čez Rimske Toplice veličastno kvišku 
izbočeno najvišjo kopo Turjaka, deloma razpokane, 
zobčaste skale ali več in manj strmo padajoče stene, 
deloma gozdovi listavcev in iglavcev ter bleščeče, urbanistično urejene površine. 
Ravno pred najvišjim vrhom Turjaka se nahaja senožeški hrib ali Stražnik, ki je 
 videti kot nekakšna ošiljena krtina. Če ta hrib opazujemo iz savinjskega mostu v 
Rimskih  Toplicah, se nam zdi da je enak Turjaku, če ga pa pogledamo od tu iz ute, 
pa zgine njegova navidezna velikost pred višjo veličastnostjo Turjaka skoraj na 
ničlo. Kakor se Turjak skoz od Zidanega mosta v vsej svoji razteznosti strmo dviga 
proti severuzahodu, se nato polagoma spušča proti severu tja do šmarješkega 
potoka Belska voda (Ična) in kjer se na razmejni položnosti kaže belo-bleščeča 
cerkvica sv. Štefana, podružnica župnije sv. Jakob na Dolu pri Hrastniku …«81

Domačijo82 so sestavljali hiša, kašča s kletjo, kozolec in gospodarsko poslopje ter 
svinjak. Vsa poslopja so bila krita s slamo. Hiša ni bila podkletena in tudi  pretirano 
prostorna ne. Sestavljali so jo štirje prostori: veža, ‘hiša’– izba, soba in kuhinja. 
Vhod je bil iz severovzhodne strani, pročelje pa je gledalo proti  jugovzhodu, v 
stene Kozja na nasprotnem bregu Savinje. Iz fotografije, posnete tik pred 
pričetkom druge svetovne vojne, ki jo je posnel g. Mokotar, je razvidno, da so bila 
na pročelju hiše tri okna. Eno v sobi in dve v ‘hiši’. V klancu pod hišo je stal kozolec, 

80 Lekarnar ing. Janko Koricky iz Ljubljane je domačijo Slanškov odkupil leta 1938 za 30 tisoč takratnih 
jugoslovanskih dinarjev (po navedbi Stanislava Slanška).

81 Karl F. Ripšl, Kronika župnije sv. Miklavž 1856, prevod Jelenc 1984.
82 Veliko Širje 34.

Shematski prikaz domačije (Škorjevega) in 
tlorisa hiše

Škorjeva domačija v Stražah tik pred II. sv. 
vojno

Pogled na ostanke ruševin Ušeničnikove 
domačije iz jugovzhodne strani. (l. 2008)
[Foto: M. Hohkraut]
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pod njim pa je iz južne smeri mimo domačije in potem v ostrem loku nad kaščo 
v smeri jugozahod proti hiši, mimo gospodarskega poslopja (hleva), vodila pot iz 
doline. Pot se je potem v jugozahodni smeri nadaljevala mimo svinjaka, ki je stal 
na zgornji strani blizu hiše, proti Breznemu.

Kašča, ki je stala severovzhodno od hiše, je bila podkletena. Kletni prostori so bili 
velbani. Kletna prostora sta bila najmanj dva, tako da je imel enega v uporabi 
oče Mihael in enega sin Leopold kot naslednik, ki je prevzel gospodarjenje na 
kmetiji. Klet je bila skopana v hrib, tako da je bil dostop do kašče iz zahodne 
strani, kjer je bil hrib v višini nadstropja (kašče). Tako je bil po jugozahodni strani 
in  jugovzhodni strani narejen balkon, po katerem so dostopali do treh prostorov 
v nadstropju nad kletmi. Skrajno jugozahodno je bila soba za preužitkarje, nato 
kašča, ki jo je uporabljal Leopold in nato še kašča Mihaela.

Mihael oziroma Leopold je moral plačevati preužitek 
Hribškoma83 (Škorja), po kupoprodajni pogodbi84 pa 
je kmetija bila kupljena od Franca in Amalije Lešek za 
42.000 dinarjev.

Izgubljeno imetje

Pogodba o nakupu Škorjeve kmetije, kamor so se Slanški 
preselili leta 1938, se glasi takole:

“Opr. št. 720/2841. Prvi odpravek.

Prijavljeno v svrho odmere taks in pristojbin pod pr. vp. št. 
226. Davčna uprava Laško, dne 24. 2. 1938. - L.S. - F. Adamič 
mp. - Pleskovič mp. -Pristojbina 3140 Din plačana dne 25. 2. 
1938 čl. 899 A pp. - L.S. -Pleskovič mp. - F. Adamič mp. ---

Notarski akt.

Pri meni javnem notarju doktorju Prislan Franu v Laškem, 
dne dvaindvajsetega februarja entisoč devetstvo trideset 
osem (22. 2. 1938) sklenejo meni osebno znane stranke:1. 
zakonca Lešek Franc in Amalija prej vdova Zupanc rojena 
Horvat, posestnika v Stražah 34 kot prodajalca,

2. Slanšek Leopold iz sv. Jurja nad Turjem 6 kot kupec ter,

3. slednjega starša Slanšek Miha in Jožefa rojena Kaluža 
ravnotam v prisotnosti meni osebno znanih aktnih prič 
Jager Ivana, posestnika pri sv. Štefanu 34 in Polšak Jakoba, 
posestnika v Blatnem vrhu 7, to le

KUPNO POGODBO:

§1. Zakonca Lešek Franc in Amalija prodata in izročita, Slanšek Leopold pa kupi in 
prevzame njiju na podlagi menjalne pogodbe z dne 4. 10. 1935 prepisano  posestvo 
pod vl. št. 87 k.o. Širje ter eno prešo, en sadni mlin, en gepel, en mlatilni stroj, eno 
slamoreznico, eno vejevko, en plug in kolce, eno brano in nekaj določenega sena 
za dogovorjeno, prometni vrednosti odgovarjajočo kupnino Din 42.000.- štirideset 
dva tisoč dinarjev v svojo last z vsemi pravicami in dolžnostmi, vsled česar dovolita 

83 Anton in Roza Hribšek.
84 Pogodba je v lasti Mateja Hohkrauta.

Zadnja stran kupne pogodbe Škorjeve 
domačije iz leta 1938
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prodajalca pri tem posestvu vknjižbo lastninske pravice za kupca.

§2. Navedena kupnina se poravna takole:

1. kupec prevzame v plačilo na kupljenem posestvu vknjiženo terjatev Hribšek 
Antona in Roze iz izročilne pogodbe z dnem 28 . 1. 1928 v ostanku Din 17.000.- 
sedemnajst tisoč dinarjev;

2. prodajalca potrdita s tem namesto posebne pobotnice, da jima je kupec že 
izplačal deset tisoč dinarjev,

3. ostanek petnajst tisoč dinarjev Din 15.000.-, s čemer je poračunana vsa kupnina 
Din 42.000.- štiridesetdva tisoč dinarjev, pa se zaveže kupec izplačati  prodajalcema 
do sv. Jožefa letos brez obresti in se pripomni, da je kupec na ta račun že izplačal 
štiristo dinarjev.

§3. Kupec prevzame v izpolnjevanje na kupljenem 
 posestvu vknjižene stanovanjske in druge pravice 
 zakoncev Hribšek Antona in Roze iz izročilne pogodbe 
z dne 28.1. 1928 in se zaveže te njemu dobro znane 
dolžnosti izvrševati, kar se ceni radi odstotnine enkrat 
za vselej z ozirom na visoko starost upravičencev na Din 
4000.- štiritisoč dinarjev.

§4. Dejansko posest in s posestijo združeno nevarnost 
nastopi kupec takoj, davke in vsa druga javna bremena 
pa že od novega leta letos naprej, vžitek pa po izselitvi 
prodajalcev in se pripomni, da ostaneta prodajalca na 
prodanem posestvu še do dvajsetega aprila letos in 
vzameta iz posestva vse, kar ni prodano s to pogodbo, 
torej tudi že ves ležeči les. Kupec pa sme še pred izselitv-
ijo prodajalcev opravljati na posestvu potrebna dela. 
 Desetek, stroške te pogodbe in prepisa plača kupec.

§5. Prodajalca se nerazdelno zavežeta na svoje stroške 
izbrisati vsa vknjižena bremena kolikor jih ni prevzel 
 kupec na sebe kakor zgoraj navedeno.

§6. Kupec objednem prizna in potrdi, da sta mu starša 
Slanšek Miha in Jožefa posodila za nakup tega  posestva 
gotovino v znesku Din 42.000.- štirideset dva tisoč 
 dinarjev in se zaveže povrniti to posojilo imenovanima 
upnikoma na ta način, da jima bo na vsakokratno 
 zahtevo vrnil v gotovini znesek Din 25.000.- dvajset-
pet tisoč dinarjev brez obresti, ostalih Din 17.000.- 
 sedemnajst tisoč  dinarjev, pa jima poravnal na ta način, 
da jima bo dajal, dokler živita prevžitkarja Hribšek Anton in Roza, hrano pri skupni 
mizi, odprtem kruhu in prosti pijači, stanovanje, obleko, v slučaju bolezni primerno 
boljšo hrano in postrežbo, sploh vse, kar tadva rabita za svoje življenje in zdravje; 
po smrti obeh že imenovanih prevžitkarjev Hribšek Antona in Roze pa jima bo 
dajal ves ta prevžitek, kakor sta ga imela izgovorjenega Hribšek Anton in Roza. Ta 
oskrba staršev kupca traja do njiju obeh smrti.

§7. V varnost v §u 2 pod t.3 navedenega zneska kakor tudi v §u 6 navedenega 
zneska in pravic dovoli kupec pri kupljenem posestvu vknjižbo zastavne pravice 
oziroma služnosti in stvarnega bremena na korist teh upravičencev. Starša kupca 
bostta pomagala kupcu pri delu po svoji prosti volji.

§8. Pogodniki se odpovedo pravici razdirati to pogodbo radi morebitnega 
prikrajšanja nad polovico prave vrednosti in določijo, da sme vsak od njih prositi 

Ugovor Mihe na obračun dohodnine
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za vse zemljiškoknjižne čine iz te pogodbe in da se sme odpravek tega notarskega 
akta izdati vsakemu od njih tudi ponovno.

O tem se m napravil ta notarski akt in ga prebral strankam v prisotnosti spredaj 
navedenih prič, stranke so odobrile akt in ga nato prodajalca, kupec  ter Slanšek 
Miha s pričama vred podpisali, pisave nevešče Slanšek Jožefa pa podkrižala in je 
njenemu križcu pristavil njeno ime priča Jager Ivan...

... v Laškem, dne 25. marca 1938.”85

Leopold je v l. 1945 bil ustreljen v bližini domačije in kot lahko izberemo iz 
pogodbe, je bil zakoniti lastnik kmetije, čeprav sta zanjo denar posodila starša. 
Tako je po njegovi smrti kmetija pripadla po odločbi sodišča mladoletnemu, 
 nezakonskemu sinu Leopolda. Leopoldu ml. oziroma njegovi skrbnici Milki Švelc. 
Da le-ta ni izpolnjevala svojih obveznosti, kot bi jih po zakonu morala, dokazuje 
tudi ugovor Mihaela Ljudskemu odboru mestne občine Radeče.

Težko preživljanje in nemoč starega človeka je Mihaela prisililo, da se je iz 
domačije v Stražah v l. 1954 preselil k hčeri Frančiški, ki je malo pred tem že 
drugič postala vdova.

V jeseni življenja

Smrti pradedka Mihaela pa se spominjam tudi sam, kljub temu da še nisem 
dopolnil dveh let. V spominu mi je ostala slika konj, vpreženih v kmečki voz, ki je 
prišel ponj, da ga odpelje na zadnjo pot. 

V nepozaben spomin so se mi vtisnili rdeči in beli melisini 
bomboni, ki mi jih je ponujal, kadar sem potihoma prišel 
k njegovi postelji in ga radovedno ogledoval. On pa se je 
pogosto pošalil: »Čigav je ta otrok?… Rudijev že ni, saj je 
še sam otrok.« 

Umrl je poletne noči, 7. julija 1976 v Zidanem Mostu, v 
spoštljivi starosti skoraj dopolnjenih 94 let, dobesedno v 
naročju svojega vnuka Rudija. Miha je Rudiju, ki je izgubil 
očeta pri svojih treh letih, bil kot oče.

Na njegovo zadnjo pot86 ga je poleg množice bližnjih 
pospremila tudi poletna ploha, ki je ohladila razgreto 
ozračje, ko je Mihova smrt zarezala bolečino v srca vseh, 
ki so ga imeli radi. 

Pokopan je skupaj z ženo in sinovoma Leopoldom in 
Ivanom na pokopališču v Širju nad Zidanim Mostom. Tam, kjer je užival mladost, 
in tam, kjer severnik zapiha ravno s Straškega hriba in prebudi spomine na 
mladost, na dom, družino in pesem.

85  Prepis v knjigi se povsem ujema z rokopisom v izvirniku.
86 Sprevod in pogreb je bil posnet tudi na filmski trak (8 mm), ki je v lasti Cvetke Stankovič. V letu 2009 pa 

je del posnetka bil prenešen v digitalni zapis.

Slovo od očeta, dedka, pradedka, strica; 
od leve: vnuk Miro, sin Slavko, vnukinja 
Joža, Marija Breznikar, vnuk Rudi, hči Fani, 
soseda Ivškova, pravnuk Igor, nečak Johan 
in sin Mirko.

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Stanislav Slanšek, Trbovlje
Jožefa Tomažič, Dol pri Hrastniku
Jožefa Škegro, Zidani Most
Jožefa Skubic, Ljubljana

Tri generacije Slanškov: Mirko Slanšek, oče 
Mihael in vnuk Rudi Hohkraut (l. 1963)
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Pod rožnato planino

Najljubša pesem Mihaela ml. je bila ljudska Pod rožnato planino. Ob  praznovanju 
njegovega 90. rojstnega dne (l.1972) jo je tudi zapel, njegovo petje je bilo 
zabeleženo tudi na magnetofonski trak, posnetek je bil najden pri njegovi vnukinji 
Joži Klančišar, v digitalni zapis pa ga je prenesel njegov pra vnuk Matej Hohkraut. 
Delček posnetka lahko najdete na spletnem mestu YouTube.87

“Pod rožnato planino

grabila je seno,

od veselja in radosti

si je pela pesmico.

Privriskal dol s planine

sosedov mlajši sin,

ji prinesel kito cvetja

je iz teh rožnatih planin.

Si cvetje ogleduje,

nabrano prav skrbno,

si veselo pesmi poje

in ne grabi več seno.

Zakaj si, fantič, prišel,

da zmešal s’ mi glavo

ko b’jaz tebe ne poznala,

srce moje b’ mirno blo.”88

87  http://www.youtube.com/watch?v=hc8T82ffvEE
88 http://www.youtube.com/watch?v=foJDq-l1qhM

Pogled proti pokopališču v Širju nad 
 Zidanim Mostom
[Foto: D. Batagelj]
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Kalužatovi – Iškarjotovo

GPS koordinate: 46°6’31.22” 15°9’59.67”

nadmorska višina: cca. 880m

površine: njive 1,77 ha | pašnik 2,36 ha | gozd 3,54 ha | skupno 8,85 ha

Jožefa Slanšek, rojena Kaluža (25. 2. 1883) je bila doma iz 
Iškarjotovega (Sv. Jurij 24, kasneje Gore 55)89, krstni boter ji je bil 
Jakob Holešek. Zgodovina te domačije gre nekako takole:

»Iškarjotova domačija (h. št. 11, Novo Celje – tek. št. 878, Sv. Jurij – vl. 
št. 22) je obsegala hišico in gospodarsko poslopje. Do leta 1797 je na 
kmetiji gospodaril Matija Vernik. Ta je izročil gospodarstvo Antonu 
Kaluži. Leta 1840 je Antonu sledil Luka Kaluža. Kmetija je obsegala: 
okrog 3 orale njiv (deloma v katastrski občini Sv. Štefana), okrog 4 orale 
pašnikov in okrog 6 oralov gozda. skupno okrog; 15 oralov zemlje.« 
(Orožen, J. 1958, str. 253)

»Iškarjotovo (-, prej Sv. Jurij 11, vl. št. 22). Anton Kaluža in Terezija sta 
gospodarila do leta 1863. Terezija sama do leta 1877. Za njima Jožef 
Kaluža. Leta 1908 Jožef Kaluža ml. Kmalu nato se je kmetija združila z 
Brajkovo in domačija je docela izginila.« (Orožen, J. 1958, str. 626)

Starša Jožefe, Jožef Kaluža st.90 (* 15. 03. 1849, † 01. 12. 1922) in 
Terezija Potušek (roj. 17. 9. 1852), sta imela poleg Jožefe še otroke: 
Marijo (23. 8. 1875), Frančiško (* 23. 1. 1892, † 3. 5. 1959), Alojza 
(10. 7. 1878), Jožefa ml. (13. 3. 1885), Franca (roj. 22. 2. 1887),  Ludvika 
(* 19. 10. 1888, † 30. 4. 1965) in Ivana (roj. 3. 3. 1895). Sin Ludvik se je 
poročil z Jožefino svakinjo Marijo Slanšek91. Sestri Jožefe, Frančiška 
in Mica sta nekaj časa živeli v Franciji. Od tam sta ji poslali tudi 
 fotografijo, na kateri je napisano besedilo.

»Draga Sestra

Naj prvo te iz srca prav lepo pozdravim tebe in Miheta in use ta druge in tu ti 
pošlem fotrografi da me še lahko enkrat po gledaj mene in Sestro Mico 
da boš vidla svoje Sestre kake smo če boš naj poznala še. In ti tudi 
 naznanim da še le na veliki pondelek grem na ameriko nisem mogla 
poprej jet nisem mogla poprej izrihtat bom pa zdej šla.

Fani Kaluža«

Sestra Frančiška92 in brat Jožef ml. sta odšla v Ameriko, tam sta se 
poročila, potem pa so domači čez nekaj let izgubili stik93 z njima. Da 
je Josef Kaluza ml. (roj. 1885) prispel v Ameriko, dokazuje  podatek o 
njegovem prispetju na Ellis Island z ladjo ‘Kaiser Wilhelm der gross’, 
ki je iz Bremna prispela 20. aprila 190994. V obrazec ob  prihodu 

89  Orožen omenja kot h. št. 11, v matičnih knjigah pa se omenja h. št. 24.
90 Krstna botra Jožefa sta bila Jakob Kandolf in Apolonija Wolay.
91 Za podrobnosti poglej poglavje Marija Slanšek Kaluža.
92 Poročila se je Kos.
93 Jožefa Tomažič (roj. Kaluža) pove, da so kasneje iskali stik z Jožefom ml. zaradi dedovanja domačije, ki 

jo je zapustil v Gorah. Uspela je dobiti mrliški list, vendar so ga potem na upravni enoti izgubili.
94 Z njim je potoval tudi 10-letni Peter Podpechan.

Jožefa Kaluža, poročena Slanšek;  foto-
grafija je bila poslana možu Mihi v vojsko 
(14. 1. 1916).

Zdravniško spričevalo Jožefe iz leta 1918

Jožefini sestri Fani Kos in Mica Glinšek ok. 
l. 1908
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je navedel, da ga pot vodi v Pittsburg, Kansas. Tudi Frančiška je morala živeti v 
Kansasu, saj ju lahko vidimo skupaj na fotografiji z življenjskima sopotnikoma, ki 
je bila posneta v fotografskem studiu v Franklinu.

Jožefa je imela ob koncu I. svetovne vojne težave s sklepno revmo, kar sem lahko 
razbral iz ohranjenega zdravniškega dokumenta.

“Slanšek Jožefa je pred enim tednom zbolela za sklepnim revmatizmom in bo 
delovno sposobena čez teden dni, ki ga mora odležati v postelji, ___95 nujno 
potrebuje za pomoč svojega moža.

Markt Tiffer 16. 8. 1918 Dr. H Zannger

Krajevni zdravnik”96

Jožefa Slanšek, rojena Kaluža, je umrla kmalu po vojni (7. 1. 1946). Sestra Frančiška97 
(Frances) pa je umrla 3. maja 1959 v umobolnici v Sheboyganu v 67. letu starosti. 
Imela je štiri otroke. 

Dedek Jožefe, Anton Kaluža, je bil predvidoma rojen 1812 na Iškarjotovem, umrl 
pa je 2. decembra 1862. Poročen je bil z Terezijo Seme, ki bi lahko bila iz Turja.

95  Nečitjivo
96 Aerztliche Bestetigung, Slansek Josef ist seit einer Woche an Gelenksrheumatismus (sklepna revma) 

 erkrankt und arbeits faehig wird nach einige Wochen bettlagung sein, ___ halb sie zur Hilfe Ihres 
Gattin dringends bedarf. Markt Tiffer am 16. 8. 1918 Dr H Zannger Districktsarzt (rokopis je razbral 
‘peter69’, uporabnik foruma RDS, prevedel pa Anže Predovnik).

97 Podatki so razvidni iz pisma Rose Podpechan. Pismo je v lasti Jožefe Tomažič.

Družina Marije Glinšek, rojene Kaluža; 
(z leve) Ivan, Beti, Marija in oče Ivan
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»Iškarjotova domačija (h. št. 11, Novo Celje – tek. št. 878, Sv. Jurij – vl. 
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kmetiji gospodaril Matija Vernik. Ta je izročil gospodarstvo Antonu 
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Kaluža. Leta 1908 Jožef Kaluža ml. Kmalu nato se je kmetija združila z 
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Starša Jožefe, Jožef Kaluža st.90 (* 15. 03. 1849, † 01. 12. 1922) in 
Terezija Potušek (roj. 17. 9. 1852), sta imela poleg Jožefe še otroke: 
Marijo (23. 8. 1875), Frančiško (* 23. 1. 1892, † 3. 5. 1959), Alojza 
(10. 7. 1878), Jožefa ml. (13. 3. 1885), Franca (roj. 22. 2. 1887),  Ludvika 
(* 19. 10. 1888, † 30. 4. 1965) in Ivana (roj. 3. 3. 1895). Sin Ludvik se je 
poročil z Jožefino svakinjo Marijo Slanšek91. Sestri Jožefe, Frančiška 
in Mica sta nekaj časa živeli v Franciji. Od tam sta ji poslali tudi 
 fotografijo, na kateri je napisano besedilo.

»Draga Sestra

Naj prvo te iz srca prav lepo pozdravim tebe in Miheta in use ta druge in tu ti 
pošlem fotrografi da me še lahko enkrat po gledaj mene in Sestro Mico 
da boš vidla svoje Sestre kake smo če boš naj poznala še. In ti tudi 
 naznanim da še le na veliki pondelek grem na ameriko nisem mogla 
poprej jet nisem mogla poprej izrihtat bom pa zdej šla.

Fani Kaluža«

Sestra Frančiška92 in brat Jožef ml. sta odšla v Ameriko, tam sta se 
poročila, potem pa so domači čez nekaj let izgubili stik93 z njima. Da 
je Josef Kaluza ml. (roj. 1885) prispel v Ameriko, dokazuje  podatek o 
njegovem prispetju na Ellis Island z ladjo ‘Kaiser Wilhelm der gross’, 
ki je iz Bremna prispela 20. aprila 190994. V obrazec ob  prihodu 

89  Orožen omenja kot h. št. 11, v matičnih knjigah pa se omenja h. št. 24.
90 Krstna botra Jožefa sta bila Jakob Kandolf in Apolonija Wolay.
91 Za podrobnosti poglej poglavje Marija Slanšek Kaluža.
92 Poročila se je Kos.
93 Jožefa Tomažič (roj. Kaluža) pove, da so kasneje iskali stik z Jožefom ml. zaradi dedovanja domačije, ki 

jo je zapustil v Gorah. Uspela je dobiti mrliški list, vendar so ga potem na upravni enoti izgubili.
94 Z njim je potoval tudi 10-letni Peter Podpechan.

Jožefa Kaluža, poročena Slanšek;  foto-
grafija je bila poslana možu Mihi v vojsko 
(14. 1. 1916).

Zdravniško spričevalo Jožefe iz leta 1918

Jožefini sestri Fani Kos in Mica Glinšek ok. 
l. 1908

Glinški

Rodbine

Najstarejša Kaluževa hči Marija se je poročila z 
Glinškom (Sv. Jurij 19). Priimek izhaja iz imena 
 naselja Glina na Straškem hribu. Družina se je 
 preselila v Merlebach (Francija). Otroci so bili: Beti, 
Mici in  Johan. Največ stikov z rodbino Slanškov je 
imel Ivan Johan Slanšek, ki je bil po poklicu krojač in 
je živel za Bežigradom v Ljubljani. Bil je vojni  invalid. 
V  Ljubljani in okolici je kupoval zemljišča, tako da 
je bil precej premožen. Imel je samo sina Mira, ki 
je padel v partizanih. Po njem se še danes imenuje 
Glinškova ploščad v Ljubljani.
Tako Ivan kot Miro sta pokopana v Stožicah. Beti in 
Mici pa v Franciji.
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Potuškovi – Skobčevo

GPS koordinate: 46°6’47.15” 15°9’43.66”

nadmorska višina: 868 m

površine: njive 5,02 ha | travnik 1,48 ha | pašnik 4,13 ha | gozd 3,54 ha | skupaj 14,16 ha

Mati Jožefe Kaluža, Terezija Potušek (roj. 17. 9. 1852) je bila doma iz 
Skobčevega, krstna botra sta ji bila Jožef Golouh98 in Neža Dornik 
(rojena Kandolf iz Mrzlakovega). Terezina starša sta bila Janez 
Potušek (roj. ok. l. 1825) in Marija Šergan (* 1828, † 1900).

»Skobčeva domačija (h. št. 2 [2], Novo Celje – tek. št. 895, Sv. Jurij - vl. 
st. 75) je bila vzhodno od Hribarjeve, na severni strani zahodnega vrha 
Straškega hriba. Obsegala je hišo in tri gospodarska poslopja. Leta 
1751 je na Skobčevem gospodaril Tomaž Očka, leta 1789 Urban Očka, 
a leta 1825 Jurij Potušek. Kmetija je obsegala: okrog 8,5 orala njiv, okrog 
2,5 orala travnikov, okrog 7 oralov pašnikov in okrog 6 oralov gozda 
 (deloma v katastrski občini Sv. Štefana), skupno okrog 24 oralov  zem-
lje.«

»Skobčevo (Gore 15, prej Sv. Jurij 2, vl. st. 75). Jurij Potušek je gospodaril 
do leta 1852. Za njim Janez Potušek. Leta 1891: Jožef Potušek in Marija, 
roj. Hribar, leta 1922: Alojzij Poboljšaj in Frančiška, roj. Potušek, leta 
1934: dr. Flego, leta 1935: Leopold Klanšek in Marija, leta 1939: Janez 
Hodmk in Ana, roj. Lopatič, leta 1940: Ana sama, leta 1940: Janez Mraz 
in Frančiška, roj. Mejač. « (Orožen, J. 1958, str. 626)

Iz zapisa lahko opazimo, da je bila od leta 1935 do leta 1939 
domačija v lasti Marije Klanjšek, rojene Potušek, botre Karla Štiha. 

Danes ima domačija hišno številko Gore 16.

Za mater Terezije, Marijo Šergan, predvidevam, da je bila iz Šerganove domačije 
v Turskem lesu.

“Malo niže je bila proti vzhodu Šerganova domačija (h. št. 59 [39]. Novo Celje – tek. 
št. 865 in 1555, Sv. Štefan – vl. št. 95), ki je obsegala hišo in gospodarsko poslopje. 
Kmetija je bila tedaj še majhna, kajti obsegala je samo: okrog 6 oralov njiv, okrog 
1 oral travnikov, okrog 5 oralov pašnikov in okrog 3 orale gozda, skupno okrog 15 
oralov zemlje. Pač pa je Šergan na spodnjem delu Turske gore imel svoj vinograd z 
zidanico. Leta 1751 je na kmetiji gospodaril Jakob Šergan, leta 1789 Franc Šergan, 
a leta 1825 Andrej Šergan. Andreju je leta 1846 sledil Jakob Šergan.” (Orožen, J. 
1958, str. 232)

Terezija in Jožef st. sta se poročila 3. maja 1875 v Širju nad Zidanim Mostom. 
Dedek Terezije je bil Jurij Potušek99 (roj. 1802), ki se je 9. februarja 1824100 poročil 
z  Elizabeto Orožen (* 1802, † 19. 11. 1865)101. Poleg Janeza, očeta Terezije, so 
bili njuni otroci še Terezija (roj. 1831), Anton (roj. 1835), Jurij (roj. 1841) in Ja-
kob102 (roj. 1845).

98 Od leta 1844–66 gospodar na Štorovju, eni izmed največjih domačij na vsem hribu.
99  Starša sta bila Urban (* 1784, † 1827) in Apolonija (* 1776, † 1856).
100  Poročna knjiga župnije Marija Širje I 1789–1840.
101  Mrliška knjiga župnije Marija Širje 1850–1900.
102  Poročen z Marijo Kaluža hčero Antona Kaluže in Terezije Seme (Sv. Jurij 25) in boter Karla Štiha.

Tri generacije: Karolina Slanšek, Terezija 
Potušek, por. Kaluža, in Jožefa Kaluža, por. 
Slanšek. (20. julij 1917)
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Na Škorjavem v Stražah (ok. l. 1938):
Mirko, Poldi, Miha, Jožefa, Milan, Mici 
Kaluža Glinšek, Viktor Strel, Karolina, Ludvik 
Kaluža, Fani, Mirko Glinšek in Ivan Glinšek

Na Straškem hribu je pretežni del leta vladala  ostra pod-
nebna klima. Zato kmetje niso gojili trte in  pridelovali 
vina. Glavni opojni pijači na domačijah sta bila sad-
jevec, tolkovc po domače, in pivo, ki so ga  gospodarji 
varili sami doma. Pivo so ponavadi  shranjevali v 
steklenicah na ‘patent’, s takšnim zamaškom, ki se je s 
pomočjo mehanizma neprodušno prilegal steklenici. 
Za tolkovec pa je predvsem značilno, da je bil ‘prešan’ iz 
predvsem sadja slabše kakovosti, ki je uspelo dozoreti v 
ostrih vremenskih razmerah. Pravijo pa tudi, da je piv-
cem spodnesel noge. Nesrečnež, ki se je opijal z njim, ni 
ostal brez razsodnosti, le noge ga niso več nosile.

“Pšeničnikovi so tolkovec shranjevali v kleti kašče, 
seveda je gospodar Miha ključe kleti nosil s sabo. 
Tako se je zgodilo nekega dne, ko so bili fantje sami 
doma, da so si zaželeleli pijače iz domače kleti. Niso 
se domislili drugačnega dostopa do soda v kleti, 
kot da so najmlajšega Frica dobesedno stlačili skozi 
prezračevalno lino v notranjost kleti. Le-ta jim je nato 
natakal pijače in jim jo podajal skozi lino. Težava je nas-
tala, ko je Fric ugotovil, da je premajhen, da bi splezal 
nazaj ven. Bratje Ivan, Poldi in Slavko so mu nato nosili 
polena, da je s pomočjo podstavljanja le-teh pod noge 
uspel doseči lino in splezati nazaj na plano.”

Veseljačenje

Zapisi po pripovedi
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Karlina Slanšek

Karolinini

potomci

1  Karolina Slanšek  Viktor Strel
 2  Vika Strel  Miro Kregar
  3  Irena Kregar  Leopold Tovornik
   4  Dejan Tovornik  Vesna Žibret
    5  Kaja Tovornik
    5  An Tovornik 
   4  Uroš Tovornik  Andreja Zupanc
    5  Nik Tovornik
  3  Miro Kregar
 2  Miro Strel  Zlata Erjavec
  3  Jolanda Strel  Mladen Pečar  Marjan Gobec
   4  Klara Pečar
   4  Gregor Gobec
  3  Mirjana Strel  Franci Peterkovič
   4  Sara Peterkovič
   4  Julijan Peterkovič
 2  Stanko Strel
 2  Joža Strel  Anton Škegro
  3  Borut Škegro  Polona Ernestl
   4  Jernej Škegro
   4  Jure Škegro
 2  Cvetka Strel  Arandjel Stankovič
  3  Mojca Stankovič
  3  Damjan Stankovič
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Karolina Slanšek Strel  
(1905—1996)

Imena: Karolina/Botr’ca/Slanšek/Strel

Rojstni podatki: roj. 23. oktober 1905, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 90 let

Zakonec: Viktor Strel

Število otrok: 5

Poklic: natakarica, gospodinja

Karolina je bila rojena 23. oktobra 1905 kot prvorojenka Mihe in 
Jožefe pri Sv. Juriju nad Hrastnikom.

V začetku tridesetih je najstarejša hči Karolina šla služit h gostilničarki 
Koritnikovi v Kurjo vas kot gospodinjska pomočnica. Koritnikova je 
po nekaj mesecih umrla in gostilno je prevzel sin Franci Dobnikar. 
Karolina je ostala pri njem, kuhala je in stregla v gostilni. V vasi se 
je pri čevljarju zaposlil Viktor Strel, rojen 06. 03. 1911 v Breznici, 
občina Ledine, srez Idrija. Viktor, sin Franca Strela in Marije Primožič, 
je v  Zidani Most prišel iz Rajhenburga (Brežic), kjer se je pri svojem 
stricu izučil za čevljarja.

V letu 1934 sta se poročila. V Majlandu sta (25. 10. 1934)103 kupila 
hišo (Sv. Peter 60) od Franca Sevška. Kupnina za hišo je znašala 110 
 dinarjev, kar je razvidno iz pogodbe, denar pa je prispeval Karolinin 
oče Mihael Slanšek. Zaradi tega je Karolina na pogodbi navedena 
tudi kot lastnica hiše. Viktor je 19. 2. 1935 opravil mojstrski izpit. Odprl 
je čevljarsko delavnico v Majlandu. Pel je v župnijskem  pevskem 
zboru in igral pri godbi na pihala (trobento). V vojnih letih 1941–44 
je bil zaposlen na železnici kot ‘tregar’ (prenašalec prtljage).

Imela sta pet otrok: Viko (roj. 4. 5. 1935), Mira (roj. 1936), Stanka 
(roj. 1939), Jožo (roj. 1942) in Cvetko (roj. 1944).

Tretjerojenec Stanko (roj. 9. 5. 1939) je umrl že kot dojenček.  Njegova 
sestra Cvetka se spominja maminih besed, da naj bi Stanko zbolel 
za meningitisom. Leto dni pred vojno naj bi za  posledicami bolezni 
umrl (6. 3. 1940) v celjski bolnišnici. Kako boleča je bila izguba sina 
za zakonca Strel, nam izpričuje tudi spominek, ki ga je ob tragični izgubi izdelal 
Viktor ženi Karolini. Gre za zvezdico, izdelano iz kartonskega  papirja, na  katerem 
so zapisani sinovo ime, priimek, datum rojstva ter smrti. Tako se je spomin na 
ljubljenega brata obdržal tudi po smrti staršev, saj zvezdico hrani  sestra Cvet-
ka še danes.

Ob znamenitem pohodu XIV. divizije iz Hrvaške preko Štajerske leta 1944 se je 
tudi Viktor pridružil partizanom. Priključil se jim je v Jurkloštru, kasneje pa je bil 
dodeljen v Koroški bataljon, kjer je 11. maja 1945 padel v bitki v Borovljah. Po 
pričevanju preživelih je bil v času sodelovanja v NOB vključen v  partizansko  godbo, 
imel pa je tudi zadolžitve kot kuhar. Njegovo ime lahko najdemo  zapisano na 
spomeniku padlim krajanom v II. sv. vojni, postavljenem v parku poleg železniške 
postaje v Zidanem Mostu.

Od leta 1949–1954 se je po Viktorju imenovalo tudi kulturno društvo v 
 Zidanem Mostu.

103 Datum se navaja v kupoprodajni pogodbi v lasti Cvetke Stankovič.

Karolina (sedi) s sestro Štefko in bratom 
Ivanom ob koncu dvajsetih let prejšnjega 
stoletja

Spominek, ki ga je Viktor Strel izdelal ženi 
Karolini v spomin na sina Stanka
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»Leta 1949 je društvo dobilo naziv ‘Sindikalno kulturno umetniško društvo Viktor 
Strel, godbeni odsek, Zidani most’ po padlem partizanu – godbeniku. Vseh članov 
je bilo že 308, godbenikov 22, učencev pa 7.« (Jelovšek, E. 1972, str. 33)

Ko je Viktor odšel v partizane (avgusta 1944) je bila Karolina v  bolnici 
v Celju, kjer je rodila hčer Cvetko, pri starših v Stražah pa je pustila tri 
otroke. Po vrnitvi iz bolnice je bila hiša v Majlandu zaradi 
 bombardiranja poškodovana, tako da je vsa družina do konca  vojne 
živela pri starših v Stražah. Tri leta po koncu vojne je dobila  pokojnino 
za padlim možem in dodeljeno ji je bilo stanovanje v Zidanem 
Mostu (pod kamnolomom), kjer je z otroki živela dve leti ali tri leta. 
V tem času sta Mihael Slanšek in Franc Strel (oče Viktorja) popravila 
hišo v Majlandu, kamor se je Karolina z otroki nato preselila. Hiša je 
bila kasneje še obnovljena s prizidkom, nato pa leta 1979 prodana 
Marjanu Hribarju.

Med zavezniškim bombardiranjem Zidanega Mosta 18. novembra 
leta 1944 je bila kot sem že omenil močno poškodovana tudi 
 Strelova hiša v Majlandu. O tem dogodku, ki je bil verjetno precej 
usoden tudi za povojni razvoj kraja, je bilo v lokalnem časopisu 
 objavljeno naslednje pričevanje:

»Na fotografiji je viden cestni most, ki vodi preko reke Savinje. Takoj na desni 
 strani preko mostu je nekoč stal znani in imenitni hotel Juvančič, ki je bil ob 
 bombardiranju popolnoma porušen. V tem hotelu je takrat imela svoje pisarne 
tudi občinska uprava in tako so se nekateri od uslužbencev občine ob “alarmu” 
zatekli v kletne prostore, kjer so našli kruto smrt, vsi so se namreč zadušili. Ruševine 
je smela odstranjevali samo nemška vojska, domačini, ki so prihiteli na pomoč 
z lopatami in krampi, so lahko vso tragedijo gledali le iz daljave. Vojska je nekje 
sredi noči prekinila akcijo reševanja, kljub temu da je bilo tedaj še vedno slišati 

 strahotne klice teh nesrečnih ljudi, ki so do zadnjega diha  upali na 
rešitev. Reševanje je nemška vojska nadaljevala naslednji dan in 
iz ruševin  potegnila naslednje žrtve: Antonijo Jurgl, Jožico Strniša 
in  gospoda Kneza (imena žal ne vem). Vsi tu so bili do vojne učitelji, 
 potem pa občinski uslužbenci. Med žrtvami je bil tudi občinski sluga 
po rodu Nemec.

Ostanki ruševin, ki so vidni na fotografiji na desnem kraju, t.j. nasproti 
nekdanjega hotela Juvančič, pa so bile do tedaj železniške  stanovanjske 
hiše.

Takoj na levi strani mostu pa je bila nekoč osnovna šola, ki je bila ob 
bombnem napadu porušena do tal. Pouka v njej že davno ni bilo 
več, ker je bila v njej nastanjena nemška vojska. Tako je ob bombnem 
 napadu v njej našlo smrt tudi nekaj nemških vojakov. Za šolo pa je bila 
železniška stanovanjska hiša, vidno zelo poškodovana, in železniški 
blok, ki je utrpel le poškodbo oken in strehe.«104

Zadnja desetletja življenja je Karolina živela skupaj z družino 
hčere Cvetke v Celju. Karolina je umrla 29. julija 1996, pokopana 
je v Celju.

Sam se je spominjam kot  zelo dobrodušne in ljubeznive. Pred-
vsem mi je v spominu ostala njena ljubezen do vnukov. Ko sem 
v osnovnošolskih letih veliko počitniških dni preživel v družbi 
 njenega vnuka Damjana, je za naju vedno našla prijazno besedo. 
Nemalokrat sva zanjo pohitela v bližnjo trgovino po mleko ali 
jogurt. Nama je bilo to v zabavo, njej pa v olajšanje pred množico 

104 Avtorica pričevanja je Justi Jurman iz Sevnice.

Med II. svetovno vojno je Viktor Strel 
(desno) delal na kolodvoru v Zidanem 
Mostu kot nosač prtljage.

Strelova hiša v Majlandu, Sv. Peter 60

Strelovi (od leve): Cveta, Karolina, Vika, Miro 
in Joža, posneto okoli leta 1954
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»Leta 1949 je društvo dobilo naziv ‘Sindikalno kulturno umetniško društvo Viktor 
Strel, godbeni odsek, Zidani most’ po padlem partizanu – godbeniku. Vseh članov 
je bilo že 308, godbenikov 22, učencev pa 7.« (Jelovšek, E. 1972, str. 33)

Ko je Viktor odšel v partizane (avgusta 1944) je bila Karolina v  bolnici 
v Celju, kjer je rodila hčer Cvetko, pri starših v Stražah pa je pustila tri 
otroke. Po vrnitvi iz bolnice je bila hiša v Majlandu zaradi 
 bombardiranja poškodovana, tako da je vsa družina do konca  vojne 
živela pri starših v Stražah. Tri leta po koncu vojne je dobila  pokojnino 
za padlim možem in dodeljeno ji je bilo stanovanje v Zidanem 
Mostu (pod kamnolomom), kjer je z otroki živela dve leti ali tri leta. 
V tem času sta Mihael Slanšek in Franc Strel (oče Viktorja) popravila 
hišo v Majlandu, kamor se je Karolina z otroki nato preselila. Hiša je 
bila kasneje še obnovljena s prizidkom, nato pa leta 1979 prodana 
Marjanu Hribarju.

Med zavezniškim bombardiranjem Zidanega Mosta 18. novembra 
leta 1944 je bila kot sem že omenil močno poškodovana tudi 
 Strelova hiša v Majlandu. O tem dogodku, ki je bil verjetno precej 
usoden tudi za povojni razvoj kraja, je bilo v lokalnem časopisu 
 objavljeno naslednje pričevanje:

»Na fotografiji je viden cestni most, ki vodi preko reke Savinje. Takoj na desni 
 strani preko mostu je nekoč stal znani in imenitni hotel Juvančič, ki je bil ob 
 bombardiranju popolnoma porušen. V tem hotelu je takrat imela svoje pisarne 
tudi občinska uprava in tako so se nekateri od uslužbencev občine ob “alarmu” 
zatekli v kletne prostore, kjer so našli kruto smrt, vsi so se namreč zadušili. Ruševine 
je smela odstranjevali samo nemška vojska, domačini, ki so prihiteli na pomoč 
z lopatami in krampi, so lahko vso tragedijo gledali le iz daljave. Vojska je nekje 
sredi noči prekinila akcijo reševanja, kljub temu da je bilo tedaj še vedno slišati 

 strahotne klice teh nesrečnih ljudi, ki so do zadnjega diha  upali na 
rešitev. Reševanje je nemška vojska nadaljevala naslednji dan in 
iz ruševin  potegnila naslednje žrtve: Antonijo Jurgl, Jožico Strniša 
in  gospoda Kneza (imena žal ne vem). Vsi tu so bili do vojne učitelji, 
 potem pa občinski uslužbenci. Med žrtvami je bil tudi občinski sluga 
po rodu Nemec.

Ostanki ruševin, ki so vidni na fotografiji na desnem kraju, t.j. nasproti 
nekdanjega hotela Juvančič, pa so bile do tedaj železniške  stanovanjske 
hiše.

Takoj na levi strani mostu pa je bila nekoč osnovna šola, ki je bila ob 
bombnem napadu porušena do tal. Pouka v njej že davno ni bilo 
več, ker je bila v njej nastanjena nemška vojska. Tako je ob bombnem 
 napadu v njej našlo smrt tudi nekaj nemških vojakov. Za šolo pa je bila 
železniška stanovanjska hiša, vidno zelo poškodovana, in železniški 
blok, ki je utrpel le poškodbo oken in strehe.«104

Zadnja desetletja življenja je Karolina živela skupaj z družino 
hčere Cvetke v Celju. Karolina je umrla 29. julija 1996, pokopana 
je v Celju.

Sam se je spominjam kot  zelo dobrodušne in ljubeznive. Pred-
vsem mi je v spominu ostala njena ljubezen do vnukov. Ko sem 
v osnovnošolskih letih veliko počitniških dni preživel v družbi 
 njenega vnuka Damjana, je za naju vedno našla prijazno besedo. 
Nemalokrat sva zanjo pohitela v bližnjo trgovino po mleko ali 
jogurt. Nama je bilo to v zabavo, njej pa v olajšanje pred množico 

104 Avtorica pričevanja je Justi Jurman iz Sevnice.

Med II. svetovno vojno je Viktor Strel 
(desno) delal na kolodvoru v Zidanem 
Mostu kot nosač prtljage.

Strelova hiša v Majlandu, Sv. Peter 60

Strelovi (od leve): Cveta, Karolina, Vika, Miro 
in Joža, posneto okoli leta 1954

stopnic in dvigalom. Seveda se nama je vedno oddolžila z sadnim 
jogurtom, ki je zame bil najboljši, kar sem jih kdaj jedel. Seveda 
 verjetno ni bilo bistvo skrito v okusu, ampak v prijetnih spominih 
na brezskrbne in pestre poletne dni v prijetni družbi ljudi, ki so znali 
pokazati, da te imajo radi.

Potomci

Viktorija STREL KREGAR
Vika med vojno ni imela možnosti šolanja, zato je končala štiri razrede osnovne 
šole, pri šestnajstih letih se je zaposlila kot čistilka na postaji milice v Zidanem 
Mostu. Kasneje se je zaposlila v žel. restavraciji v Zidanem Mostu kot natakarica. 
Tu je spoznala Mirka Kregarja in se l. 1955 poročila v Radečah, cerkveno pa v Loki 
pri Zidanem Mostu. Živela sta ločeno – Vika v Majlandu, Mirko pa v 
 Trbovljah. Leta 1956 se je rodila Irena in leta 1957 se je rodil Mirko. 
Za nekaj  mesecev se je preselila v Trbovlje k staršem Mirka. Nato 
je Mirko kot rudar dobil delo v rudniku v Velenju. Ker sta opravljala 
udarniško delo pri izgradnji novega Velenja, je Vika kot najboljša 
udarnica  dobila priznanje in nato še družinsko stanovanje.  Kasneje 
se je Vika  preselila v stolpnico, kjer je stanovanje obsegalo tudi 
samske sobe, kjer so prebivali dijaki rudarske šole. Tako je poleg 
vsakega  stanovanja bilo še nekaj sob, v katerih je prebivalo okoli 
deset  dijakov. Vika je službeno skrbela za te dijake. Njena opravila 
so  zajemala kuho, pospravljanje, čiščenje itd. Nato se je preselila v 
novo stanovanje ter se zaposlila kot kuharica v restavraciji Nama. Tu 
je bila zaposlena do upokojitve.

Vika je po težki bolezni umrla 29. 4. 1998 in je pokopana v Velenju.

Zidani Most je bil po zavezniškem 
 bombardiranju 18. 11. 1944 povsem 
porušen. Prenova kraja po vojni je bila 
površna in kraj ni nikoli več ‘zaživel’ v enaki 
meri kot pred vojno.

Ali se res dogajajo samo naključja ali se včasih  usoda 
poigra z nami, bi se lahko vprašali tudi v zgodbi 
 bratranca in sestrične Karla in Karoline.
Mihaelu Slanšku ml. in Jožefi Kaluža se je 23. oktobra 
1905 pri  Sv. Juriju nad Hrastnikom rodila hči, ki sta 
jo poimenovala Karolina. Miha in Jožefa takrat še 
nista bila poročena, tako da se je Karolina rodila kot 
 nezakonska. Istega dne se je pri Sv. Juriju rodil tudi 
 nezakonski sin Mariji Štih, poimenovali so ga za  Karla. 

Njegov oče je bil Ferdinand Slanšek, brat Mihaela 
Slanška ml., torej sta bila bratranec in sestrična. Imela 
sta enaki  imeni in rojena sta bila na isti dan. Oba sta 
imela hčeri z imenom Vika.
Oba sta se poročila leta 1934 in govori se, da tudi istega 
dneva. Ker je Karel bil dan v rejo, sta se spoznala šele 
kot odrasla. Vsi znajo povedati, da sta bila sorodni duši, 
na videz sta si bila podobna kot brat in sestra in tudi 
razumela sta se, kot da bi bila iz iste družine.

Karel in Karolina

Podrobneje
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Mirko STREL
Miro je končal sedem razredov osnovne šole v Radečah, nato se je eno leto učil 
v tovarni Vevče–Ljubljana za papirničarja, a ker mu ta poklic ni ustrezal, je šolanje 
prekinil in se izučil za strojnega ključavničarja v STT Trbovljah. Vojsko je služil v 
Bjelovarju, po služenju pa se je  zaposlil na železnici kot signalno varnostni tehnik. 

Delo je opravljal do upokojitve.

Poročil se je z Zlato Erjavec, učiteljico 
v Podkumu, nato pa v Zidanem 
 Mostu. Stanovala sta v šolskem 
stanovanju v zidanmoški šoli. Zlata 
je bila pred tem razvezana in ima 
iz prvega  zakona hčer Jolando, 
 posvojeno Strel. Leta 1962 se jima je 
rodila hči Mirjana, kasneje poročena 
Peterkovič. Ob koncu 60 let sta 
zgradila hišo v naselju Vila, kjer živita 
še danes.

Miro je eden izmed družbeno  najbolj 
aktivnih krajanov svojega časa, 
sodeloval je pri gradnji Gašperjeve 
koče, strelišča, smučišča, balinišča 
itd. Zlata pa je aktivna predvsem 
na družbeno-političnem področju. 
V zadnjih letih službovanja pa 

je bila ravnateljica OŠ Marjana Nemca v Radečah. V letu 2007 je prejela Zlati 
grb Občine Laško.

Jožefa STREL ŠKEGRO
Joža je končala sedem razredov OŠ v Radečah, nato se izučila kot krojačica v 
krojaškem salonu Pižmoht v Radečah. Kot krojačica se je zaposlila v  Hrastniku, 
 delala je leto in pol. Marca 1962, ko si je mama Karolina grdo zlomila nogo, je 

službo pustila zaradi nege mame. Leta 1963 se je poročila v Radečah s 
 sosedom Antonom Škegrom. Rodil se jima je sin Borut (roj. 1964). Stanovala 
sta v podstrešnem stanovanju hiše Marije Kos v Majlandu (bivše gostišče in 
 pekarna). Kasneje sta zgradila hišo, v kateri danes živita skupaj z Borutovo 
družino. V letu 1978 se je Joža zaposlila v Kovinotehni v Celju kot referent v 
oddelku računovodstva. Leta 2000 je odšla v pokoj.

Sin Borut je zaposlen pri VOC Celje kot vodja vzdrževanja baze v Rim- 
skih   Toplicah.

Florjana STREL STANKOVIČ
Cvetka je končala srednjo ekonomsko šolo v Celju. Leta 1964 se je zaposlila v 
Kovinotehni kot finančno-materialni knjigovodja. Ob delu je končala Šolo za 
organizacijo dela v Kranju in se ob delu usposabljala za programerja IBM. Leta 
1973 je zasedla delovno mesto vodja kadrovske službe, nato kot poslovni 
 sekretar družbe do leta 1986. Tega leta se je zaposlila kot vodja kadrovske 
službe v Cestnem podjetju Celje do upokojitve leta 2002. Ker je imela svoje 
delo rada, ga ni zapustila, po upokojitvi se je vključila v delo sindikata  cestnega 
gospodarstva v centrali Pergam kot strokovna sodelavka.

Miro je bil član nogometnega moštva iz 
Radeč (stoji drugi z desne)

Joža in Cvetka (l. 1951)

Vika Strel, poročena Kregar s hčerko Ireno 
(ok. l. 1957)
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Mirko STREL
Miro je končal sedem razredov osnovne šole v Radečah, nato se je eno leto učil 
v tovarni Vevče–Ljubljana za papirničarja, a ker mu ta poklic ni ustrezal, je šolanje 
prekinil in se izučil za strojnega ključavničarja v STT Trbovljah. Vojsko je služil v 
Bjelovarju, po služenju pa se je  zaposlil na železnici kot signalno varnostni tehnik. 

Delo je opravljal do upokojitve.

Poročil se je z Zlato Erjavec, učiteljico 
v Podkumu, nato pa v Zidanem 
 Mostu. Stanovala sta v šolskem 
stanovanju v zidanmoški šoli. Zlata 
je bila pred tem razvezana in ima 
iz prvega  zakona hčer Jolando, 
 posvojeno Strel. Leta 1962 se jima je 
rodila hči Mirjana, kasneje poročena 
Peterkovič. Ob koncu 60 let sta 
zgradila hišo v naselju Vila, kjer živita 
še danes.

Miro je eden izmed družbeno  najbolj 
aktivnih krajanov svojega časa, 
sodeloval je pri gradnji Gašperjeve 
koče, strelišča, smučišča, balinišča 
itd. Zlata pa je aktivna predvsem 
na družbeno-političnem področju. 
V zadnjih letih službovanja pa 

je bila ravnateljica OŠ Marjana Nemca v Radečah. V letu 2007 je prejela Zlati 
grb Občine Laško.

Jožefa STREL ŠKEGRO
Joža je končala sedem razredov OŠ v Radečah, nato se izučila kot krojačica v 
krojaškem salonu Pižmoht v Radečah. Kot krojačica se je zaposlila v  Hrastniku, 
 delala je leto in pol. Marca 1962, ko si je mama Karolina grdo zlomila nogo, je 

službo pustila zaradi nege mame. Leta 1963 se je poročila v Radečah s 
 sosedom Antonom Škegrom. Rodil se jima je sin Borut (roj. 1964). Stanovala 
sta v podstrešnem stanovanju hiše Marije Kos v Majlandu (bivše gostišče in 
 pekarna). Kasneje sta zgradila hišo, v kateri danes živita skupaj z Borutovo 
družino. V letu 1978 se je Joža zaposlila v Kovinotehni v Celju kot referent v 
oddelku računovodstva. Leta 2000 je odšla v pokoj.

Sin Borut je zaposlen pri VOC Celje kot vodja vzdrževanja baze v Rim- 
skih   Toplicah.

Florjana STREL STANKOVIČ
Cvetka je končala srednjo ekonomsko šolo v Celju. Leta 1964 se je zaposlila v 
Kovinotehni kot finančno-materialni knjigovodja. Ob delu je končala Šolo za 
organizacijo dela v Kranju in se ob delu usposabljala za programerja IBM. Leta 
1973 je zasedla delovno mesto vodja kadrovske službe, nato kot poslovni 
 sekretar družbe do leta 1986. Tega leta se je zaposlila kot vodja kadrovske 
službe v Cestnem podjetju Celje do upokojitve leta 2002. Ker je imela svoje 
delo rada, ga ni zapustila, po upokojitvi se je vključila v delo sindikata  cestnega 
gospodarstva v centrali Pergam kot strokovna sodelavka.

Miro je bil član nogometnega moštva iz 
Radeč (stoji drugi z desne)

Joža in Cvetka (l. 1951)

Vika Strel, poročena Kregar s hčerko Ireno 
(ok. l. 1957)

S sokrajanom Arandjelom Stankovičem sta se poročila v letu 1971. Leta 1972 
se jima je rodila hčerka Mojca, živeli pa so z mamo Karolino v obnovljeni 
hiši v Majlandu. Leta 1973 je Arandjel dobil trisobno kadrovsko stanovanje v 
Celju, v katerem so prebivali 7 let. V tem času se je leta 1976 rodil sin Damjan. 
Leta 1980 so se preselili v Plavo Laguno (Ljubljanska cesta 59), stanovanje so 
 kasneje odkupili. Hkrati so začeli z gradnjo hiše v Novi Cerkvi. Ob upokojitvi 
sta se vanjo tudi preselila. Tu živita še danes.

Hčeri Mojci je bilo kupljeno stanovanje v Ljubljani, ker se je zaposlila kot dipl. 
rentgenolog v Kliničnem centru, sin Damjan pa je ostal doma, zaposlen v 
Cestnem podjetju Celje kot informatik.

informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Cvetka Stankovič, Nova Cerkev
Jožefa Škegro, Zidani Most

Pri Stankovičevih v Celju; (od leve) Fanika 
Hohkraut, Anton Škegro, Cvetka Stankovič, 
Borut in Joža Škegro, Mojca Stankovič, 
 Karlina Strel, Miro Strel, Zlata Strel in hčere 
Mirjana in Jolanda
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Ivanovi 

potomci

1  Ivan Janez Slanšek  Jožefa Pepca Mokotar 
 2  Marica Slanšek  Ivan Janez Knez
  3  Joža Knez  Ivan Kmetič
   4  Primož Kmetič
  3  Ivo Knez  Ana Orešnik
   4  Uroš Knez
   4  Jure Knez
  3  Anica Anita Knez  Simon Mekše
   4  Urban Mekše
   4  Gašper Mekše
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Ivan (Žani) Slanšek  
(1908—1938)

Imena: Ivan/Janez/Žani/Slanšek

Rojstni podatki: roj. 14. december 1908, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 29 let

Zakonec: Jožefa (Pepca) Mokotar

Število otrok: 1

Poklic: -

Ivan Slanšek se je rodil 15. decembra leta 1908. Vsi domači so ga klicali Žani, 
tako se ga je to ime prijelo tako močno, da je še danes v rodbini znan izključno 
pod tem imenom.

Vojsko je služil v Prištini. 26. januarja 1936 se je poročil s Jožefo (Pepco) Mokotar 
(roj. 19. 3. 1910) v Širju nad Zidanim Mostom, čeprav starša temu zakonu nista 
bila najbolj naklonjena. Leto kasneje se jima je rodila hči Marica (roj. 23. 8. 1937). 
Živeli so v Velikem Širju na domačiji Mokotarjev105.

Žani je 27. januarja 1938 storil samomor, ko je skočil skozi okno bolnišnice. 
 Njegova smrt je presenetila njegove bližnje in je še danes zavita v tančico 
skrivnosti, vzrok za samomor naj bi po govoricah znotraj rodbine bila nesoglasja 
med zakoncema106. 

Jožefa se je po slabem letu in pol poročila s Francom Koritnikom. Po treh letih je 
med prečenjem tirov v Zidanem Mostu Franca zbil vlak. Le-to naj bi se zgodilo 
po obisku žene Pepce v bolnišnici, kjer so jo zdravili po porodu. Tudi ob tem 
dogodku se pojavljajo namigovanja, naj bi šlo za samomor zaradi prepiranja 
med zakoncema.

Marica Slanšek se je poročila z Ivanom Knezom iz Lažiš (roj. 29. 12. 1934), ki je 
umrl v letu 1994 in je pokopan v Radečah. Marica in Ivan sta imela tri otroke Jožo 
(1958–1992), poročeno Kmetič, Ivana ml. (roj. 1961) in Anico (roj. 1974).

105 Danes Koritniki, Veliko Širje 9.
106 Pojavljajo se celo namigovanja, naj bi Jožefa Ivana zastrupila.

Ivan Slanšek – Žani

informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Leopold Mokotar, Šenčur

Ivanova hči Marica Slanšek, poročena Knez
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Štefkini

potomci

1  Štefanija Slanšek  Jože Pavelšek
 2  Mihael Milan Slanšek  Joža Trebušak
  3  Milan Slanšek  Štefka Zupan
   4  Kristina Slanšek
   4  Maruša Slanšek
  3  Bogdan Slanšek  Valentina Ocepek
   4  Nejc Slanšek
  3  Brane Slanšek  Špela Šmid
   4  Matic Slanšek
   4  Nina Slanšek
 2  Slava Pavelšek  Viktor Zajec
 2  Jožefa Joži Pavelšek
  3  Borut Pavelšek
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Štefanija Slanšek Pavelšek  
(1910—1992)

Imena: Štefka/Tetika/Slanšek/Pavelšek

Rojstni podatki: roj. 20. december 1910, Sv. Jurij 6,

Dočakana starost: 81 let

Zakonec: Jože Pavelšek

Število otrok: 3

Poklic: gospodinja

Štefka se je Mihi in Jožefi rodila kot druga hči. Svojega  prvorojenca je 
povila 27. avgusta 1931 kot nezakonskega sina. Oče  malega  Milhaela, 
rodbini bolj znanega pod imenom Milan, je ostal  nepoznan. Štefka 
je trdila, da je oče nek rudar iz Hrastnika. Iz  virov znotraj družine 
pa sem slišal, da naj bi bil oče poročen moški, sovaščan Slanškov. 
Štefka je namreč pomagala pri opravilih na bližnji domačiji.107

S sinom Milanom sta živela skupaj z njeno družino na Straškem 
hribu in se leta 1938 tudi z njimi preselila v Straže, kjer sta živela 
do konca štiridesetih let. Štefka je delala v kolodvorski restavraciji 
v Zidanem Mostu.

Po vojni je sestra Frančiška večkrat obiskala sestro svojega padlega 
moža Jožeta Klančišarja na Kleku nad Trbovljami. V klančišarjevi 
gostilni je spoznala Jožeta Pavelška. Preko pogovora je Jože izvedel 
za sestro Štefko in jo pričel obiskovati na domačiji v Stražah. 

Leta 1948 sta se tudi poročila. Imela sta še dve hčeri, Slavo 
(roj. 1948) in Jožefo (roj. 1950). Družina je živela na Kleku h. št. 35 
nad  Trbovljami. Po odsluženem vojaškem roku se je k družini na 
Klek preselil tudi njen prvorojenec Mihael, katerega je očim Jože 
sprejel kot svojega sina. 

Preživljali so se z rudarsko plačo moža Jožeta in njegovim občasnim 
popoldanskim delom frizerja. Nekaj pa sta k preživljanju prispevala 
tudi kos obdelovalne zemlje in travnik okrog hiše, da so lahko redili 
tudi kako kravo in prašiča. Štefka je dosti pomagala vaščanom pri 
kmečkih opravilih in v zameno v jeseni dobila pridelke. 

V letu 1973 sta se odločila porušiti skedenj nad hlevom po-
leg obstoječe hiše in na tem mestu zgraditi novo manjšo 
 dvostanovanjsko hišo, kar jima je tudi uspelo. Štefka je z možem 
in hčerjo Jožico živela v novi hiši v skupnem gospodinjstvu. V 
 nadstropju nove hiše pa si je stanovanje uredila starejša hči Slavi z 
možem Viktorjem Zajcem. Po smrti moža Jožeta so tudi njo načele 
bolezni. Vse bolj je napredovala demenca in zadela jo je kap. Vsega 
tega pa njeno krhko telo ni vzdržalo in je 20. 10. 1992 umrla.

Mož Jože Pavelšek se je rodil 8. 3. 1916 v Trbovljah. Osnovno šolo 
je končal v Trbovljah. V Ljubljani pa se je izučil za frizerja, vendar 
se je kot rudar zaposlil pri Rudniku Trbovlje, kjer je vztrajal vse do 
upokojitve.

107 Štorovčanovo, lastnik Matevž Šunta.

Štefka s sestro Karolino in bratom Poldijem 
(desno) v začetku tridesetih, v sredini stoji 
prijatelj Gustl Alauf.

Poročna fotografija Štefke in Jožeta 
(l. 1948)
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Med 2. svetovno vojno se je kot nemški ujetnik vojskoval na ruski fronti. V 
domačem gasilskem društvu je bil dolga leta gasilec in  blagajnik.

Po upokojitvi ga je zadela lažja možganska kap, kar pa ga ni oviralo pri 
 frizerskem delu. Po kratkotrajni bolezni na želodcu je v maju 1985 umrl v 
bolnišnici  Trbovlje.

Potomci

Mihael Milan Slanšek
Rodil se je 27. 8. 1931 kot nezakonski prvorojenec pri Sv. Juriju nad Dolom pri 
Hrastniku. Najprej je obiskoval nemško, nato pa slovensko šolo v Zidanem Mostu. 
Po mamini poroki se je preselil v Zidani Most, kjer je nekaj časa živel pri tetah 
Faniki in Karolini. Nekaj časa pa je preživel tudi v samskem domu. Od 28. 4. 1947 
do 25. 9. 1951 je bil zaposlen v Industriji gradbenega materiala Zidani most. 
Kot vesten delavec, je bil 1. 10. 1950 razglašen za udarnika. Zato ga je verjetno 
 delodajalec poslal na šolanje v Ljubljano, kjer pa je raje segal po harmoniki kot po 
knjigah, tako da šolanja ni končal. 

Vojsko je služil od 14. 10. 1951 do 5. 7. 1953 v Zrenjaninu. Po odsluženju vojske se 
je preselil k mami Štefki na Klek. Potem pa se je najprej zaposlil v Mizarstvu 
 Trbovlje, nato pa na zunanjem obratu Rudnika Trbovlje. V prostem času je užival 
ob igranju harmonike v vaški gostilni, kot samouk pa je prisegal na frajtonarico.

Leta 1955 je na Martinovanju v Kleku spoznal kasnejšo ženo Jožico Trebušak, ko 
je prišla s sestro Marijo na obisk k Marijinemu fantu Rajšku. Do poroke 26. 1. 1957 

je pot med Klekom in Potoško vasjo v Zagorju, kjer je živela Jožica, 
velikokrat prepešačil. Že pred poroko se je pri njenih starših izkazal z 
delom pri adaptaciji njihove hiše, tako da je njen strogi oče takrat dal 
soglasje za poroko, saj je spoznal, da svojo hči daje v prave roke. Po 
poroki se je preselil k ženi v Potoško vas v Zagorju in se  zaposlil v bližnji 
jami Orlek in kasneje v jami Rudnika Zagorje v Kisovcu. Po  operaciji 
kolena leta 1970 pa je bil  zaradi delne invalidnosti premeščen na lažja 
dela v kurilnico in kasneje na tehtnico premoga na Separaciji  Zagorje.

Rodili so se jima trije fantje. Prvorojenec Milan se je rodil leta 1958, dve 
leti za njim Bogdan (1960) in že v naslednjem letu še Branko (1961).

Mihael se je z družino rad večkrat na leto odpravil peš k svojim 
domačim v Klek, kjer so bili veseli vsakega njihovega obiska. Domov 
pa so se po zaslugi očima Jožeta vselej vračali z novimi frizurami. 

Ker je bil še vedno velik ljubitelj harmonike, se je tudi po poroki večkrat 
izmuznil v vaško gostilno zabavat goste. To pa ženi ni bilo ravno po 
volji, zato je le-ta harmoniko, s ‘soglasjem’ Mihaela, prodala. Za  kupnino 
pa mu je kupila radio, divan in čevlje.

Postal je tudi član prostovoljnega gasilskega društva Kotredež. Od 
takrat je ob vsakem zavijanju sirene takoj spustil iz rok delo in odhitel 
na pomoč, kjer je izpostavljal svoje življenje nevarnosti. Za 
požrtvovalnost je prejel tudi nekaj priznanj.

Z ženo Jožico sta se odločila zgraditi svoj lasten dom in leta 1964 sta 
kupila zazidljivo parcelo na Lavračevi kmetiji nad Farčnikovo kolonijo v 
Zagorju. Istega leta sta tudi pričela z gradnjo in 15. 7. 1968 se je družina 

Milanova udarniška knjižica

Milan s frajtonarico

Milan z družino
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Med 2. svetovno vojno se je kot nemški ujetnik vojskoval na ruski fronti. V 
domačem gasilskem društvu je bil dolga leta gasilec in  blagajnik.

Po upokojitvi ga je zadela lažja možganska kap, kar pa ga ni oviralo pri 
 frizerskem delu. Po kratkotrajni bolezni na želodcu je v maju 1985 umrl v 
bolnišnici  Trbovlje.

Potomci

Mihael Milan Slanšek
Rodil se je 27. 8. 1931 kot nezakonski prvorojenec pri Sv. Juriju nad Dolom pri 
Hrastniku. Najprej je obiskoval nemško, nato pa slovensko šolo v Zidanem Mostu. 
Po mamini poroki se je preselil v Zidani Most, kjer je nekaj časa živel pri tetah 
Faniki in Karolini. Nekaj časa pa je preživel tudi v samskem domu. Od 28. 4. 1947 
do 25. 9. 1951 je bil zaposlen v Industriji gradbenega materiala Zidani most. 
Kot vesten delavec, je bil 1. 10. 1950 razglašen za udarnika. Zato ga je verjetno 
 delodajalec poslal na šolanje v Ljubljano, kjer pa je raje segal po harmoniki kot po 
knjigah, tako da šolanja ni končal. 

Vojsko je služil od 14. 10. 1951 do 5. 7. 1953 v Zrenjaninu. Po odsluženju vojske se 
je preselil k mami Štefki na Klek. Potem pa se je najprej zaposlil v Mizarstvu 
 Trbovlje, nato pa na zunanjem obratu Rudnika Trbovlje. V prostem času je užival 
ob igranju harmonike v vaški gostilni, kot samouk pa je prisegal na frajtonarico.

Leta 1955 je na Martinovanju v Kleku spoznal kasnejšo ženo Jožico Trebušak, ko 
je prišla s sestro Marijo na obisk k Marijinemu fantu Rajšku. Do poroke 26. 1. 1957 

je pot med Klekom in Potoško vasjo v Zagorju, kjer je živela Jožica, 
velikokrat prepešačil. Že pred poroko se je pri njenih starših izkazal z 
delom pri adaptaciji njihove hiše, tako da je njen strogi oče takrat dal 
soglasje za poroko, saj je spoznal, da svojo hči daje v prave roke. Po 
poroki se je preselil k ženi v Potoško vas v Zagorju in se  zaposlil v bližnji 
jami Orlek in kasneje v jami Rudnika Zagorje v Kisovcu. Po  operaciji 
kolena leta 1970 pa je bil  zaradi delne invalidnosti premeščen na lažja 
dela v kurilnico in kasneje na tehtnico premoga na Separaciji  Zagorje.

Rodili so se jima trije fantje. Prvorojenec Milan se je rodil leta 1958, dve 
leti za njim Bogdan (1960) in že v naslednjem letu še Branko (1961).

Mihael se je z družino rad večkrat na leto odpravil peš k svojim 
domačim v Klek, kjer so bili veseli vsakega njihovega obiska. Domov 
pa so se po zaslugi očima Jožeta vselej vračali z novimi frizurami. 

Ker je bil še vedno velik ljubitelj harmonike, se je tudi po poroki večkrat 
izmuznil v vaško gostilno zabavat goste. To pa ženi ni bilo ravno po 
volji, zato je le-ta harmoniko, s ‘soglasjem’ Mihaela, prodala. Za  kupnino 
pa mu je kupila radio, divan in čevlje.

Postal je tudi član prostovoljnega gasilskega društva Kotredež. Od 
takrat je ob vsakem zavijanju sirene takoj spustil iz rok delo in odhitel 
na pomoč, kjer je izpostavljal svoje življenje nevarnosti. Za 
požrtvovalnost je prejel tudi nekaj priznanj.

Z ženo Jožico sta se odločila zgraditi svoj lasten dom in leta 1964 sta 
kupila zazidljivo parcelo na Lavračevi kmetiji nad Farčnikovo kolonijo v 
Zagorju. Istega leta sta tudi pričela z gradnjo in 15. 7. 1968 se je družina 
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preselila v novo hišo na Pintarjevi cesti 28. V veliko  zadovoljstvo 
mu je bilo, ko je pri svojih dobrih 44 letih položil vozniški izpit in s 
 prihranki v naslednjem letu kupil prvi avtomobil.

Na delu na separaciji rudnika Zagorje je vztrajal do maja leta 1985, 
ko je še zelo vitalen in poln energije odšel v zasluženi pokoj.

Le mesec dni pred praznovanjem zlate poroke, 16. 12. 2006, je 
za posledicami raka na črevesju in jetrih umrl v Kliničnem centru 
v Ljubljani. Od njega so se sorodniki in znanci v velikem številu 
poslovili 19. 12. 2006 na zagorskem pokopališču.

Žena Jožica Trebušak se je rodila 31. 10. 1934 v Čemšeniku, 
čevljarskemu mojstru Janezu Trebušaku in gospodinji Jožefi Klopčič. 
Ima še starejšega brata Janeza (1933) ter mlajši sestri Marijo (1937) 
in Štefko (1944). Oče je kupil manjšo posest v Potoški vasi v Zagorju, 
kamor so se preselili iz Čemšenika. Po končani osnovni šoli se je 
doma dve leti učila čevljarskega poklica. Ko pa je njen oče opustil 
obrt, je leta 1951 za dve leti odšla v gospodinjsko šolo v Malo Loko 
pri Trebnjem. Po končanem šolanju je bila od leta 1955 do konca 
1960, ko je bil že na poti tretji otrok, zaposlena v Pletilstvu Zagorje. 
Ponovno se je zaposlila leta 1975 v čevljarskem podjetju Zaščita 
Zagorje, kjer se je 1. 3. 1990 upokojila.

Sin Milan, po poklicu strojni ključavničar, se je poročil s sosedo 
Štefko Zupan. Po poroki sta se preselila na Notranjsko v Stari trg 
pri Ložu. Rodili sta se jima hčeri Kristina in Maruša. V letu 1990 je 
 Milan uspešno končal šolanje za obratnega strojnega  tehnika 
in enast let kasneje celo diplomiral in pridobil naziv inženir stroj-
ništva. Med vojno za Slovenijo je kot pripadnik TO sodeloval pri 
 prevzemanju skladišč na Rakeku, varovanju slovensko-hrvaške 
meje na  Babnem polju itd.

Bogdan je po poklicu gradbenik, zaposlen je bil v IBTju in Gradisu, 
štiri leta celo v tujini. Leta 1975 se je pričel aktivno ukvarjati s 
športnim streljanjem. Največje uspehe je dosegel v letu 1987, ko 
je na  prvenstvu Jugoslavije v Sarajevu z zračno puško  dosegel 
drugo mesto in na prvenstvu Slovenije za »zlato puščico« v 
Rušah prvo mesto z novim slovenskim rekordom. Poročil se je s 
 sodelavko Valetino Ocepek iz Hrastnika (Krnice), doma iz Kuharjeve 
domačije108. Imata sina Nejca.

Branko, kot tretji sin, se je izučil za rezkalca in se po končani šoli 
zaposlil v STTju v Trbovljah, kjer je zaposlen še danes. Po služenju 
vojaškega roka se je poročil s Špelo Šmit iz Trbovelj. Imata dva 
otroka – Nino in Matica.

Slava Pavelšek Zajc
Slava se je rodila 31. 10. 1948 v Trbovljah. Po končani osnovni šoli 
se je zaposlila kot čistilka na osnovni šoli Tončke Čeč v Trbovljah 
in tam delala do upokojitve leta 2002. V prvih petnajstih letih je 
vsak dan štirikrat prepešačila pot med domom in službo. Poročila 
se je 26. 7. 1975 z Viktorjem Zajcem iz Prapreč, s katerim pa ni-
sta imela  potomcev. Oče jima je s pogodbo leta 1980 podaril 
domačijo na Kleku.

108 Po nekaterih virih je bila njihova domačija v preteklosti lovska postojanka celjskih grofov.

Poroka Slave in Viktorja



Knjiga o zgodovini rodbine

82

Viktor se je rodil 10. 4. 1940 v Praprečah kot četrtorojeni otrok od šestih. Osnovno 
šolo je končal leta 1955 ter po enoletnem delu na domači kmetiji nadaljeval 
šolanje na Obrtni šoli Trbovlje. Leta 1959 se je tako izučil za čevljarja. Najprej se je 
za dve leti zaposlil na Rudniku Zagorje in delal v jami Orlek. Potem pa je od leta 
1963 do 1991, ko je postal tehnološki višek, delal v Strojni tovarni Trbovlje. Ko pa 
je dopolnil starost 55 let, se je upokojil.

Jožefa Joži Pavelšek
Jožefa se je rodila 6. 3. 1950 v Trbovljah. Po osnovni šoli se je zaposlila v tovarni 
polprevodnikov Iskra v Trbovljah. Že v mladosti je imela precejšnje zdravstvene 
težave, predvsem s požiralnikom, zato je prestala tudi nekaj operacij.

Kljub temu, da pri izbiri partnerja ni 
imela sreče, je poskrbela za otroško 
veselje v hiši, ko se ji je 3. 8. 1979 rodil 
nezakonski sin Borut. 

Po dolgotrajnih bolniških  odsotnostih 
z dela so jo naposled še zelo mlado 
invalidsko upokojili.

Ker se zdravstvene težave tudi po 
tem niso končale in ni bila več spo-
sobna skrbeti sama zase, sin Borut 
pa je bil še premlad, da bi prevzel 
takšno odgovornost, se je leta 2002 
s težavo odločila za bivanje v domu 
za starejše občane v  Trbovljah. Žal je 
za  posledicami pljučnice in sepse109 
13. 3. 2007 umrla.

Sin Borut živi v domači hiši skupaj s 
izvenzakonsko partnerico Romano 
Horvat iz Ljubljane.

(Soavtor poglavja je Bogdan Slanšek)

109  Zastrupitev krvi

Štefka z možem Jožetom in hčerama Slavo 
in Jožefo

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Bogdan Slanšek, Zagorje ob Savi

Čeprav sem pri proučevanju zgodovine rodbine prišel 
do spoznanja, da večina pripadnikov rodbine ni kazala 
nikakršnih simpatij do militarizma in se je nemalokdo 
od njih služenju vojske celo izogibal, je zanimivo, da 
je kar nekaj ljudi v rodbini dokazalo izredne strelske 
 sposobnosti.
Že Mihael ml. je v avstroogrski vojski nosil ‘paradajze’ 
kot znak dobrega strelca, kar je razvidno iz fotografije, 
posnete v času I. svetovne vojne. Njegov sin Leopold je 

kasneje v vojski Kraljevine Jugoslavije prejel medaljo 
odličnega strelca. Vnuk Rudi je že 30 let aktiven v 
 Strelskem društvu v Zidanem Mostu. Pravnuk  Bogdan 
je v športnem streljanju z zračno puško leta 1987 
dosegel celo državni rekord. S športnim streljanjem se 
ukvarja tudi Bogdanov sin Nejc. V najstniških letih sta 
se s športnim streljanjem ukvarjala tudi oba Rudijeva 
sinova, mlajši Uroš je dosegal odlične rezultate tudi na 
tekmovanjih državnega značaja.

Strelstvo

Podrobneje





Knjiga o zgodovini rodbine

Leopoldovi

potomci
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Leopold Slanšek  
(1912—1945)

Imena: Leopold/Poldi/Slanšek

Rojstni podatki: roj. 14. avgust 1912, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 32 let

Zakonec: Ljudmila Švelc (izven zakonski partner)

Število otrok: 1

Poklic: kmet

Leopold Slanšek se je rodil kot drugi sin v družini, 14. avgusta 1912. 
Po smrti Ivana v letu 1938 pa je postal najstarejši sin in tudi dedič 
kmetije v Stražah.

3. novembra 1942 je bil poklican v nemško vojsko, kar je razvidno 
iz njegove vojaške knjižice. Poslali so ga k alpincem (Gebirgsjager) 
v Ljubljano. V vojski je bil do predvidoma pomladi leta 1944, saj je 
zadnji žig v knjižici za prvo četrtletje tega leta.

V letu 1944 sta z Ljudmilo Švelc (* 6. 9. 1913, † 10. 4. 1998) povila 
nezakonskega sina Leopolda ml., po vojni, v začetku leta 1945, pa je 
Leopold stopil v službo OZNe, kamor so ga sprejeli, kljub temu da 
ni bil komunist.

V letu 1945 je sodeloval pri odkrivanju ubežnikov ob koncu vojne. 
Predvsem Zidani Most je bil v tem pogledu zelo izpostavljeno območje. Pretok 
ubežnikov skozi najpomembnejšo tranzicijsko pot iz Balkana v srednjo Evropo je 
bil za današnje čase nepojmljiv. Najprej so noč in dan hrumeli konvoji nacističnih 
sil in njihovih kolaboratorjev, pločevinasta kača tovornjakov je dvigovala cestni 
prah, da je bilo komaj videti strnjeno kolono natovorjenih vojakov v hitri hoji, ko 
so se pomikali po desni strani ceste. Po nekaj tednih so se za njimi začeli umikati 
vsi, ki so menili, da jim nova država ne bo naklonjena. Na tisoče je bilo v  smrtnem 
strahu brezglavo bežečih ostarelih, mater in otrok, ki so imeli v glavi samo to, 
da se premikajo proti zahodu. Še danes živijo priče pokolov, ki so 
se zgodili ob koncu II. svetovne vojne v okolici Zidanega Mosta. 
Žrtve pa so bili tudi  civilisti, ki niso  imeli ne moči in ne izkušenj, da 
bi se znali izogniti temu, da bi postali žrtve brezsmiselnega davka, 
ki ga zahteva vsaka vojna. Umikajoči se kolaboratorji so se v besu 
in nemoči izgubljene vojne znašali nad civilnim prebivalstvom, z 
druge strani so  pritisnili partizani, ki so poskušali utrditi svojo oblast 
in tudi obvarovati domače prebivalstvo.

Po nekaterih zapisih naj bi ustaše in civiliste na begu partizani 
 napadli 9. maja 1945 pri Rimskih Toplicah. Spopad je zahteval 
množico žrtev tudi med civilisti. Požgan je bil Kopitnik s strani 
ustašev, verjetno zaradi nepazljivosti pri kuhanju obrokov.

Na pragu Kristusovih let je Poldi, zaradi delčka sekunde  nepazljivosti, postal žrtev 
II. svetovne vojne. Kot član OZNe je v bližini domačega kraja 23. maja 1945 ujel 
bežečega pripadnika NDH. Očitno je spregledal pištolo, ki jo je ustaš imel skrito pod 
kapo. Le-ta jo je uporabil, ko se je Poldi med potjo do postaje Milice pogovarjal z 
znanko, ki mu je prišla sporočit, da je videla v naselju pri koritu za  napajanje živine 
ujetega. Le-ta je med hojo izvlekel pištolo, ustrelil Poldija in  pobegnil.

Leopolda so pokopali v družinski grob v Širju. Smrt Leopolda je opisana tudi v 
knjigi Pali nepobeđeni 1945–64, izdano l. 1965 v Beogradu.

Leopold v vojski Kraljevine SHS (skrajno 
levo); Rapalska meja glavni mejnik št. 24 
na gori Črna prst (1844 m) med Bohinjem 
in Baško grapo

Odlikovanje dobremu strelcu, kot ga je 
prejel Leopold v času služenja vojaškega 
roka (fotografija je simbolična)

Informator:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
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1  Stanislav Slanšek  Alojzija Klančišar
 2  Stanislav Slanšek  Marija Čop
  3  Tanja Slanšek  Tomislav Marinšek 
   4  Filip Marinšek
   4  Mija Marinšek
 2  Ivica Slanšek  Vinko Bratec
  3  Breda Bratec  Boris Teržan
   4  Sebastjan Teržan
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Stanislav (Slavko) Slanšek  
(1914—2008)

Imena: Stanislav/Slavko/Slanšek

Rojstni podatki: roj. 23. junij 1914, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 93 let

Zakonec: Alojzija Klančišar

Število otrok: 2

Poklic: železničar

Stanislav, oziroma Slavko, kot so 
ga domači od vedno klicali, se je 
rodil kot četrti otrok in zadnji pred 
odhodom očeta Mihaela na bojišče 
I. svetovne vojne. Kot otrok je padel 
v domači vodnjak pri hiši in samo 
kančku sreče in materi Jožefi se ima 
zahvaliti, da ga je pravi čas našla in 
rešila.

Na služenje vojaškega roka je odšel v 
letu 1933 v Vinodolski, danes v 
 Republiki Hrvaški, kjer je opravljal 
dela kuharja. Med služenjem bi ga 
skoraj postavili pred vojno sodišče, 
točnen razlog danes ni znan, menda 
naj bi se potegoval za sovojake, 
vemo pa, da se je zanj zavzel eden 
izmed časnikov in preprečil Slavkovo 
osebno tragedijo. 

Pred vojno je Slavko delal v kamnolomu na Kleku nad Trbovljami. Zahajal je v 
vaško gostilno v lasti Klančišarjevih. Tam mu je v srce stopila gospodarjeva hči 
Lojzka, vendar Slavko ni bil edini snubec pri Klančišarjevih. Ko se je nekega večera 
vračal s Kleka, ga je ljubosumni snubec iz Trbovelj pričakal in ga z nožem  nekajkrat 
zabodel. Na srečo nobena izmed ran za Slavka ni bila usodna. Sreče pa ni imela 
samo pri okrevanju, temveč tudi pri krčmarjevi hčeri. 

Leta 1941 se je z Alojzijo Klančišar tudi poročil, sestro Jožefa Klančišarja, ki je dve 
leti zatem poročil Slavkovo mlajšo sestro Frančiško. Poroka je bila v jeseni in na 
poročni dan, ko sta mladoporočenca odšla k matičarju, sta le-tam 
doživela  nepredviden zaplet. Njuni dokumenti niso bili prevedeni v 
nemščino, kot je zahtevala nova okupatorska oblast, zato sta uradno 
poroko morala preložiti. Da pa bi se izognila težavam z  organizacijo 
slavja, saj so gostje bili že povabljeni, sta svojo ‘neporoko’ zamolčala 
in isti dan priredila poročno slavje,  to je bilo dva tedna preden sta 
se uradno res poročila.

Klančišarji so živeli v Trbovljah, na Kleku so namreč imeli gostilno. O 
nakupu nepremičnine v današnjem Bevškem, področju med Trbov-
ljami in Zagorjem, pa lahko najdemo zapis tudi v Orožnovi knjigi.

“... Jožef in Ivana Klančišar sta leta 1906 kupila precej zemlje in mlin 
ob Bevščici (Bevško 18, prej Sv. Urh 46, vl. št. 252) ...” (Orožen, J. 1958, 
str. 544)

Poroka Stanislava in Alojzije leta 1941. Na 
fotografiji so še brat Poldi (prvi iz leve), 
bodoči mož Fanike Slanšek in brat Alojzije, 
Jože Klančišar (četrti iz leve), desno od 
njega Karolina ter skrajno desno Miha in 
Jožefa Slanšek.

Zakonca Alojzija in Stanislav Slanšek v letu 
1966; srebrna poroka
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“...Pod Klekom je imel ob Bevščici svoj mlin Klančišar. Ker so mu zaradi naprave 
trboveljskega vodovoda odvzeli toliko vode, da je lahko mlel samo ob veliki vodi, 
so mu dali odškodnino, in z njo si je nekoliko više napravil novo hišo.” (Orožen, J. 
1958, str. 638)

Jožef in žena Ivana, rojena Ovca, sta hčeri Alojziji in Stanku zapustila tudi del  zemlje 
v Bevškem, kjer sta nato živela skupaj s sinom Stanislavom ml. in hčerjo  Ivano.

Po vojni je delal kot skladiščnik na železnici v Trbovljah. Delo v skladišču je bilo 
težavno, prenašanje in prekladanje tovora pa je za njegovo poškodbo  hrbtenice 
bilo prenaporno. Tako je moral leta 1970 predčasno v pokoj. Zaradi majhne 
 pokojnine in veselja do dela je nato honorarno na IBT-ju delal še dvajset let, 
 seveda fizično nezahtevno delo.

Leta 1990 je po ženini smrti odšel v oskrbo v dom ostarelih v 
 Trbovljah. Tudi tam je veljal za izjemno marljivega in družabnega 
stanovalca. Opravljal je razna hišna opravila, ki so mu bila v 
 zadovoljstvo in kratek čas. Aktiven je bil vse do leta 2006, ko je 
kljub svoji občudovanja vredni vitalnosti in življenski energiji začel 
podlegati spoštljivi starosti in zdravstvenim tegobam. V tem času se 
je rad sarkastično pošalil na račun svoje visoke starosti: “V življenju 
sem trikrat za las ušel smrti110, sedaj, na stara leta, pa kot da bi se 
me smrt izogibala.”

O njegovem bivanju in delu v domu ostarelih piše tudi članek 
iz časopisa Dnevnik z dne 16. 1. 2002 v članku Pomeni jim topel 
in  prijeten dom.

“... Zato pa Stane Slanšek , 88-letni stanovalec doma, ni imel nič proti 
 fotoaparatu. ‘Pokoj sem si zaslužil z delom na železnici in se takoj 
odločil za dom. Ne bi mi bilo treba, a naj mladi živijo svoje, mi starejši 
pa svoje življenje. Zakaj bi si bili v napoto, ko pa se lahko obiskujemo. 
Prav zdajle pospravljamo novoletno dekoracijo, potem se bom lotil 
še kakšnega dela. Komaj že čakam, da se otopli in izgine sneg, pa se 
bom lotil urejanja okolice doma. Grablje, lopata, pa tudi metla, če je 
treba, so mi najljubše orodje, največje zadovoljstvo pa urejeni rožni in 
drugi  nasadi, pa steze in druge površine okrog doma,’ je še dodal Stane 

Slanšek, za katerega ima vodstvo doma ogromno pohval ...”

V reviji Kakovostna starost pa so o njem voditelji medgeneracijskih skupin zapisali 
naslednje vtise:

“Vstaja že ob 5. uri zjutraj.” Zapis Pavline: »Ko pridem zjutraj v službo, Stane že 
 zaliva rožice, pometa odpadlo listje, obira sadje ... Karkoli se v domu dogaja, 
Stane je vedno zraven. Nastopa v recitacijski skupini, poje v pevskem zboru, postal 
pa je tudi pravi umetnik v izdelovanju slik iz suhega cvetja. S svojim umirjenim 
značajem in življenjsko modrostjo nam je vsem za zgled.« Z vsem tem se strinja 
tudi gospa Milica, ki še doda: »Stane je res vedno zraven, kadar se kaj dogaja in 
 nemalokrat pobere tudi vse lovorike. Najbolj zabavno je, ko se oglasi glasba. V 
hipu je okrog njega kup plesalk, ki ga želijo popeljati na plesišče. Seveda, kako tudi 
ne, saj je odličen plesalec in je dobil tudi visoko priznanje v plesu parov«. Vida K. 
ga vidi kot dušo in srce skupine za kakovostno starost Komet: “Je pravi kavalir, še iz 
dunajske šole. Vedno je eleganten in urejen. Ko smo bili v Logarski dolini, je skakljal 
po tistih skalah in kamnih kot kakšen srnjaček. Ja, prav lepo ga je gledati, s kakšno 
energijo, veseljem in optimizmom živi jesen življenja.«

Zapis Franca: »Je človek, ki bi ga lahko postavil v parlament za vzor, pa še kam 
 drugam. Lahko bi stal ob boku že pokojnega Leona Štuklja, saj je pri svojih letih še 

110 Padec v domači vodnjak, grožnja z vojnim sodiščem in vbodne rane napada z nožem.

Slavko pri vojakih (desno)
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vedno zelo krepak in mu delo v domu in okrog njega ne dela nobenih težav; in seve-
da, če bi olimpijske medalje podeljevali tudi za skromnost, poštenost in   vestnost.«

Mileni je všeč njegova pozornost ob vseh praznikih, saj rad izdeluje čestitke in 
okraske iz suhega cvetja, kijih skromno, z nekoliko nerodnosti prinese  stanovalcem 
doma, osebju.

Slavica ugotavlja, da je prijeten sogovornik, s polno humorja in vedno dobre volje. 
»Velikokrat ga vidim, kako z ljubeznijo ureja okolico našega doma, skrbi za rože in 
čisto okolje. Vedno je pripravljen pomagati drugemu, če le zmore, kajti tudi on ima 
že veliko ‘križev’. Svojih težav ne razlaga nikomur.«

Jeli meni, da se zaveda, da mora sam poskrbeti za svoje počutje. 
Doživlja ga kot človeka z veliko volje do zdravega življenja. 
Meni, da stori mnogo dobrega drugim. »Vedno nekaj dela: čisti 
 zelenice, pometa stopnice, pomaga nositi stole pri vsaki prireditvi, 
reže živo mejo ...«

»Vse to počne za svoje veselje in zdravje ter s polno mero dobre volje. 
Pravi, da se mora človek gibati in sproščati, če želi ohraniti zdravo 
telo in zdravega duha,« doda Nives.

Mateja ga pozna bolj bežno, toda tudi nanjo je napravil izreden 
vtis: »Ni je stvari, ki se je ne bi lotil, ni izleta, ki bi potekal brez njega. 
Spomladi nabira zvončke, ki jih z veseljem namenja za vse ženske v 
domu. Vedno je lepo oblečen in urejen, za njim se širi vonj kolonjske 
vodice. Je optimističen in poln humorja, poleg tega je vitalnejši 
od kakšnega tridesetletnika.« Marija je na njem odkrila nekaj 
 posebnega: »Kadar ga srečam, je snažno oblečen in vedno priprav-
ljen prijazno spregovoriti. Nikdar ga še nisem videla slabe volje. 
Poln je idej in vedno pripravljen sodelovati v pevski točki ali skeču. 
Ko je na vrsti modna revija, se rad sprehodi po pisti in predstavlja 
 gospoda v svečani obleki.« Andrejo spominja na njenega starega 
očeta, ki reče: »Dokler bom delal, bom živel.« Tudi Vida M. se strinja 
s tem, da se je z njim zelo lepo pogovarjati: »Neko soboto sva se 
srečala v cvetličarni. Ker sva bila namenjena na pokopališče, sva šla 
skupaj in pot je ob prijetnem pogovoru zelo hitro minila. Klepet z 
njim mi je polepšal dan in me navdal s pozitivno energijo.«

V domu si je našel nove prijatelje, s katerimi deli vse dobro in slabo. Rad po- 
maga ljudem.

Stanetovo življenje jasno kaže, kako je življenje proces nenehnega  preoblikovanja. 
Njegovo življenje se odslikava v odnosih, ki jih doma po ženini smrti ni imel, v 
domu pa jih je znal najti.

In kako bi ga prikazali z enim stavkom? To je človek, ki je svoboden – ne le 
 materialno, temveč tudi duhovno. Dosegel je harmonijo, v kateri izpolnjuje 
 poslanstvo svojega življenja.” (Kakovostna starost, 2000, str. 111-114)

Umrl je 8. aprila 2008 kot zadnji član Slanškove družine iz Straškega hriba, tik pred 
svojim štiriindevedesetim letom in tako po letih ujel očeta Mihaela. Pokopan je v 
družinskem grobu v Trbovljah.

Lojzka, krčmarjeva hči, se je s Slavkom 
poročila leta 1941.

Informatorja:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Joža Skubic, Ljubljana
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Frančiška Slanšek Hohkraut  
(1919—1993)

Imena: Frančiška/Fanika/Slanšek/Klančišar/Hochkraut/Hohkraut

Rojstni podatki: roj. 6. april 1919, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 74 let

Zakonec: Jožef Klančišar; Ferdinand Hochkraut

Število otrok: 2

Poklic: gospodinja

Frančiška Slanšek se je rodila 6. aprila 1919 v Sv. Juriju. Bila je prvi 
otrok po Mihovi vrnitvi iz Karpatov, kjer se je bojeval v I. sv. vojni 
(glej poglavje Za vero, dom, cesarja, str. 57).

Odraščala je v družbi bratov in sester, ki jih je imela neizmerno rada. 
Predvsem pa se je navezala na najmlajšega, Mirka (Friderika). Glede 
na to, da je bila vedrega značaja in dobra do vseh, ki jih je poznala, 
ji življenje vsekakor ni prizanašalo. Izkusila je življenje, kot ga je le 
malokdo. Na njen dvaindvajseti rojstni dan so bili bombardirani 
mostovi v Zidanem Mostu. Ni si težko predstavljati, kako so nemška 
letala presekala jutranje meglice, ki so se dvigale iz soteske Savinje 
in zmotile Slanškove pri dopoldanskih opravilih na praznični dan. 
Letala so letela visoko, pa vendar je hrumenje njihovih motorjev in 
gromenje protiletalskih topov pognalo strah v kosti vsakomur.

Alenka Bogovič111 v svojem diplomskem delu po besedah Marije 
Skušek piše takole:

»Na cvetno nedeljo112 ob 9. uri dopoldne so Zidani Most preletela 
nemška letala in odvrgla nekaj bomb, vendar so bili zadetki slabi. 
Popoldne istega dne so letala bombardirala železniško progo med 
Loko in Bregom.

Levi breg Save so Nemci priključili takratni Štajerski, medtem ko so 
celotno ozemlje na desnem bregu Save proglasili za izseljeniški 
pas.« (Bogovič A. 1999)

V dnevniku Ivana Korošca113, pa v opisu tega dne lahko preberemo naslednje:

»Danes je cvetna nedelja.

Ob 7. uri nas je alarmni signal pognal iz postelj v zaklonišče; ob 8. 
uri smo slišali streljanje topov protiavionske obrambe v Zidanem 
Mostu. Ob 9. uri zopet alarm: nad Humom leteli 4 avioni znamke 
Messerschmidt, bili so v višini cca 1500 m …

… Ko smo popoldne ob 15.15 šli vsi štirje po gozdu na hrib – bil 
je dan znak za alarm – smo kmalu nad tekstilno tovarno zaslišali 
šum bližajočih se aeroplanov. Priletelo je v smeri proti Zidanemu 
Mostu 16 avionov, 14 težkih, 2 lovca. Iz Turja so pričeli z obrambo 
topovi; prve granate so eksplodirale nad Sevcami, avioni so se takoj 

111 Bogovič A., Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu skozi čas : diplomsko delo, Ljubljana 1999.
112 Cvetna nedelja (tudi cvetnica) je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v 

šope ali butare povezano pomladansko zelenje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje.
113 Objavljeno v Laškem zborniku 2007 pod naslovom Izseljeniški dnevnik 1941–1945, avtor Tomo Korošec 

(str. 169).

Frančiška (skrajno levo) s sestro Štefko 
(skrajno desno) v začetku tridesetih let 
prejšnjega stoletja, sedi soseda Rusova 
Micka.

Fanika in Rusov Pepi (Jože) konec  tridesetih 
let
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vrnili, napad je trajal komaj četrt ure; ob 14. uri še 3. alarm. En težki bombnik od 
severo-zap. proti Zagrebu, 4 granate prekratke za 1 km. Morda ti stari francoski 
topovi ne sežejo dalje …

… Ob 16.30, ko smo šli v Laško domov, je bil zopet napad 17-tih letal na  Zidani 
Most. Obramba je močno reagirala. Vračalo se je čez četrt ure samo 16 letal 
(17-tega nisem opazil). Pri napadu ob 14. uri so Nemci odvrgli 15 težkih bomb. 
 Prekinjena je zveza z Ljubljano in Zagrebom …«

Nesojena zakona
Prvič se je Frančiška poročila114 med vojno 14. marca 1942 v Trbovljah. Z 
možem Jožetom Klančišarjem (roj. 16. 4. 1912) sta živela pri njegovi sestri 
Micki Resnik na Kleku nad Trbovljami (Loke 535, Trbovlje). Ker so imeli doma 
gostilno, naj bi po pripovedih Fani tudi delala v njej. 14. aprila 1943 leta se jima 
je ob 23.45 uri rodila hči Jožefa. V letu 1944 sta se Fani in hči Jožefa preselili v 
Straže k njenim staršem, Jože (Pepi) pa je odšel v partizane, kjer je v bojih za 
zahodno mejo 3. januarja 1945 tudi padel. Fani dolgo časa ni vedela, kje je 
pokopan. Danes je znano, da je padel v Opčinah pri Trstu, kjer je tudi poko-

pan.

Po vojni se je pričela videvati z Alojzom Flisom, doma nekje na levem nabrežju 
reke Savinje. Le-ta jo je tudi pregovoril, da se je v jeseni leta 1946 preselila v Sv. 
Peter (h. št. 100), današnje Briše. Usoda je hotela, da je Alojza leta 1948 povozil 
vlak in Fani je izgubila drugega partnerja, še preden sta se poročila.

30. septembra 1950 se je drugič poročila s Ferdinandom Hochkrautom, 
skladiščnikom na železniški postaji Zidani Most iz Rimskih Toplic. Že slaba dva 
meseca potem se jima je rodil sin Rudolf, rojen 25. novembra 1950.  Stanovali so 
v Sv. Petru (h. št. 100). Ferdinand je delal na železnici, Fani pa je bila  gospodinja. 
Oktobra 1953 se je dogodila tragična nesreča, ko se je med vračanjem  domov od 
sestre Karoline Flis Ferdinand smrtno ponesrečil ob padcu preko zidu železniške 
proge nedaleč od doma. Nesreči je verjetno botroval poln koš jabolk, ki ga je 

Nande nesel domov. Ko se je vlak ustavil ob signalu, je Sestopil iz vlaka na 
 kamnito ograjo ob progi in zaradi pomankanja ravnotežja omahnil. Fani je 
postala sicer drugič uradno, a dejansko tretjič vdova. Zaradi bolečine na 
tragičen dogodek, ki se je porajala vsakokrat, kadar je hodila mimo kraja 
tragičnega dogodka, se je skupaj z otrokoma leta 1954 preselila v Zidani Most. 
Tu so živeli v večstanovanjski hiši115 poleg cementarne. K njej se je iz domačije 
v Stražah preselil tudi njen oče Mihael Slanšek, saj je posestvo prišlo v last 
Švelcev kot dedičev Leopolda Slanška, preminulega ob koncu II. sv. vojne.

Na svojem
V letu 1960 se preselijo v Spodnje Brezno (Zidani Most 26), v majhno hišico na 
koncu vasi v neposredni bližini kamnoloma. Nakup hiše ji je omogočil denar, 
ki ga je sin Rudolf dobil od svojega dedka Jerneja Hochkrauta, le-ta mu je 
 podaril delež, ki naj bi pripadal Rudijevemu pokojnemu očetu Ferdinandu, 
nekaj denarja je bil delež hčere Jožefe, ki ga je dobivala po padlem očetu 
Jožetu Klančišarju. Verjetno pa je nekaj dodal tudi oče Mihael Slanšek ml., ki je 
živel skupaj s Faniko in otrokoma.

114 Poročni priči sta bila Peter Košir in Franc Resnik.
115 Hiše (Planinc) danes ni več. Podrli so jo v 80-letih 20. stoletja. Stala je cca. 150 metrov od cementarne v 

smeri Rimskih Toplic.

Fani z drugim možem Ferdinandom Hoch-
krautom na poroki v Radečah (l.1950)

Jože (Pepi) Klančišar, Fanikin prvi mož, na 
služenju vojaškega roka
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Čeprav sta prej v hišici stanovali dve družini, je bila ta dokaj  skromna 
in dotrajana, tako da je bilo potrebno veliko obnovitvenih del. 
Hišica je bila pritlična s štirimi sobami. Kasneje so skrajno zahodno 
sobo razdelili v stranišče s kopalnico, hodnikom in shrambo. Vsa tri 
okna in vhodna vrata so obrnjena na jug, pred hiško pa se vse do 
regionalne ceste ob Savinji še danes razprostira sadovnjak116. Leta 
1976 je s temeljito prenovo in dograditvijo hiše pričel sin Rudolf 
Hohkraut, ki je hišo dvignil za eno nadstropje, dozidal garažo, klet 
in kurilnico.

Ker je vse do leta 1976 živel z dvakratno vdovo Faniko tudi oče 
Miha, je bil njun dom tudi prizorišče srečanj Slanškove rodbine. Sin 
Rudolf Hohkraut se z nostalgijo spominja časov, ko je v hišo prišlo 
tudi po 30 članov rodbine naenkrat. V kuhinji so, namesto da bi 
sedeli na stolih, postavili preko njih kar deske in naredili klopi.  Fanika 
je kljub tragičnemu in težkemu življenju bila pri ljudeh poznana kot vesela, 
družabna in predvsem dobrosrčna ženska, ki je na vsakem koraku nudila pomoč, 
oporo in prijetno družbo.

V neizmerno oporo ji je bila tudi soseda ‘Ivškova’, ki jo je skozi življenje vodila 
 podobna usoda kot Faniko; tudi ona je izgubila moža in ostala sama s tremi otroki. 
Bili sta si v veliko oporo in pomoč. Obe pa neverjetno optimistični in  pozitivni v 
življenju, ki sta ga živeli. Smrt sosede je dodobra vplivala tudi na  Faniko. Ob koncu 
80-tih je zbolela za boleznijo sclerosis multiplex117. Bolezen je hitro  napredovala 
in ji zadala veliko trpljenja. Umrla je 15. novembra 1993 v Ljubljani. Pokopal 
smo jo tri dni kasneje v Rimskih Toplicah, njena žara je v skupnem grobu moža 
 Ferdinanda Hohkrauta in njegovih staršev.

Potomci

Jožefa Klančišar
Jožefa se je šolala za krojačico v obrtni šoli v Sevnici, prakse pa s je izučila v 
letih 1956 do 1959 pri mojstru Pižmohtu iz Radeč. Kasneje se je zaposlila v 
lesnem podjetju Peta Radeče. Leta 1963 se je poročila s sokrajanom Karlom 
Skubicem, ki je po poroki odšel na služenje vojaškega roka. V istem letu se 
jima je rodil tudi prvorojenec Igor.

Joža se je leta 1965 zaposlila na Občini Sevnica. V letu 1967 se je družina, 
predvsem na željo Jože, preselili v Ljubljano. Leta 1972 se jima je rodila hči 
Nataša. Iz blokovskega stanovanja v Šiški so se v letu 1980 preselili v hišo, 
ki so jo kupili v Kosezah. Joža je bila zaposlena še na Petrolu in Megradu v 
Ljubljani.

Joža in Karli sta se v devedesetih ločila. Joža je, kot je bil njen stric Slavko, tudi 
v tretjem starostnem obdobju še delovno aktivna. Honorarno je zaposlena v 
enem izmed ljubljanskih butikov.

Igor, v mladih letih uspešen judoist, danes vodi družinsko gradbeno  podjetje, 
po njegovih športnih stopinjah pa stopa tudi sin Nejc, ki je poklicni nogometaš. 
Nataša je končala študij na ljubljanski ekonomski fakulteti in je zaposlena na 
Zavarovalnici Triglav. Z Branetom Delačem imata hči Lano.

116 Last rodbine Golob (Zidani Most 24)
117 Subakutno ali kronično obolenje centralnega živčnega sistema (pri Faniki najbolj opazna izguba 

kratkotrajnega spomina).

Fani z otrokoma, Kopitnik (l. 1956)

Pred hiško Zidani Most 26; od leve: Rudi 
Hohkraut, Miha Slanšek ml., Frančiška 
 Hohkraut in Jožefa Klančišar, por. Skubic 
(l. 1963)



Knjiga o zgodovini rodbine

94

Rudolf Hohkraut
Je obiskoval osnovno šolo v Radečah. Že leta 1957 je postal tudi član PGD Zidani 
Most. Po osnovni šoli je leta 1966 prestal težko operacijo srca. Šolanje je  nadaljeval 
na srednji ključavničarski šoli v Trbovljah. V začetku sedemdesetih se je zaposlil 
pri podjetniku Grešaku in delal širom Jugoslavije. Leta 1972 se je zaposlil v 
Kartonažni v Ljubljani. Skupaj z bodočo ženo Marijo Škruba, ki je bila učiteljica na 
osnovni šoli Bičevje, je stanoval v kletni sobici pri maminem bratrancu Johanu 
Glinšku za Bežigradom. Po rojstvu sina Mateja se je družina vrnila v Zidani Most. 
Zaposlil se je v Papirnici Radeče. Dokončal je tudi delovodsko šolo v Trbovljah. V 
letu 1978 sta se Rudiju in ženi Mariji rodila dvojčka Uroš in Tina.

V letu 1976 sta Rudi in Marija pričela s prenovo in nadgradnjo hiše  
Fanike  Hohkraut. 

V letu 1984 je Rudi doživel hudo nesrečo pri delu za strojem za 
izdelovanje dokumentnega in kartnega papirja. Po večkratnih 
posegih kirurgov so poškodbo dokaj dobro sanirali, kljub temu je 
bil Rudi ob prvi členek na prstancu desne roke. Priznana mu je bila 
tudi tretja kategorija invalida.

Kasneje je Rudi v podjetju prevzel delo izmenovodje, ki ga je 
 opravljal skoraj 20 let. Rudi je zelo aktiven tudi v strelskem in 
 balinarskem društvu. V letu 2008 je prejel priznanje za 30-letno delo 
v upravnem telesu SD Tone Bostič Zidani Most. 

Rudi pa je med ljudmi znan tudi po svojih obrtniških veščinah in 
delavnosti. Z izjemo nekaterih del je skoraj sam postavil celo hišo in 
še danes se loti vsakršnih popravil in del, od zidanja, zaključnih del 
do manjših popravil in še česa.

Žena Marija je kot učiteljica razrednega pouka in vodja lokalne 
šole veliko časa posvetila predvsem prosveti in udejstvovanju pri 
kulturnih projektih v kraju. Danes, ko pa je v pokoju, vodi lokalno 
knjižnico.

Matej je leta 2003 diplomiral pri mag. Črtomirju Frelihu in  pridobil 
naziv profesor likovnih umetnosti. Za diplomsko delo je prejel 
študensko Prešernovo nagrado fakultete. Uroš je diplomiral na 

Likovni akademiji v Ljubljani, smer industrijsko oblikovanje, in se uveljavil kot 
strokovnjak na področju 3D oblikovanja, za kar je prejel tudi nekaj mednarodnih 
nagrad. Tina službuje kot medicinska sestra na Dolu pri Hrastniku.

Joža in Rudi z družinama v ZOO Maksimir v 
Zagrebu (l. 1975)

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Joža Skubic, Ljubljana
Ivan Hohkraut, Rimske Toplice
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Friderik (Fric) Slanšek  
(1924—1989)

Imena: Friderik/Mirko/Fric/Frice/Slanšek

Rojstni podatki: roj. 6. julij 1924, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 64 let

Zakonec: Marija Dolanc

Število otrok: 4

Poklic: železničar

Mirko se je rodil 6. julija 1924 kot zadnji otrok v družini. Bil je kar 5 let mlajši od 
predzadnjega otroka, sestre Frančiške, vendar ga to ni oviralo, da ne bi s  svojimi 
brati in sestrami razvil ljubeč in topel odnos. To, da sta posebej lep odnos  gojila 
z sestro Frančiško, je bilo očitno tudi v njunih zrelih letih, saj sta se zelo rada 
 obiskovala in drug o drugem znala povedati veliko lepih stvari.

Ob začetku vojne je bil Mirko še ‘varen’ pred vpoklicem k vojakom. Ob koncu vo-
jne pa je bil tudi on že dobrodošel ‘za k vojakom’. Njegova sestra Frančiška je ve-
likokrat pripovedovala, kako se je skrival, tudi v krušno peč, samo da ga ne bi 
odpeljali. Nekega dne118 so ga pri opravilih na polju zasačili nacisti in ga  odpeljali 
s seboj119. Kasneje je od okupacijskih sil pobegnil k partizanom. Iz  dokumentov120, 
ki so v posesti njegovih svojcev, je razvidno, da je bil pri partizanih od 6. 7. 1944 
do 15. 5. 1945. Kljub sodelovanju v NOB je moral po končani vojni odslužiti 
še vojaški rok.

Po vojni, leta 1948, sta se poročila z Marijo Dolanc121 (roj. 30. avgusta 1923) in  imela 
štiri otroke, najstarejšo Slavo (roj. 1946) je Marija (Mimi) imela izven  zakona že 
prej. Najstarejši otrok je bil Jože (Joži) (* 1949, † 1977), druga Mira (roj. 1951), nato 
Anka (roj. 1954) in Jožefa (Jožka). V letu 1953 je kmalu po porodu umrl sin Janez.

V začetku 50-tih se je želel Mirko z družino preseliti v Združene države, vendar 
je bila birokracija tedanje države tako počasna in neodzivna, da še preden je 
družina dobila dovoljenje za izhod iz države, se je le-ta povečala še za dva člana 
(Anko, Jožefo). Ker bi zaradi povečanja družine morali znova vlagati prošnjo in 
urejati ‘papirje’, so se odločili, da ostanejo v Jugoslaviji. Po mojih predvidevanjih je 
na odločitev o selitvi čez lužo vplivalo ‘tožarjenje’ za domačijo v Stražah, kajti po 
smrti Leopolda, naj bi kmetijo prevzel Mirko z družino. Le-ta je po sodbi končala 
v lasti Švelcev122.

Ko je Mirkova družina leta 1954 morala oditi z domačije v Stražah, se je Mirko 
zaposlil na železnici, preselili so se v hišo v Mailandu, pri nakupu le-te pa jim je 
pomagal tudi Mihael Slanšek. Leta 1962 so se preselili v železničarsko stanovanje 
na železniški postaji v Trbovljah.

Mirko je umrl 15. februarja 1989 za rakom. Pokopan je skupaj z ženo Marijo 
(u. 7. 7. 2001) in sinom Jožetom (u. 27. julija 1977) na pokopališču v Trbovljah.

Sam se spominjam ‘Frica’ kot vedno vedrega človeka. Velikokrat je z družino 
 obiskoval mojo babico Faniko. In vedno je našel čas tudi zame in se pošalil 
na račun ‘kozla’, ki krasi skale nad dolino Savinje tik pred izlivom v Savo. ‘Kozel’ 

118 V njegovi Vojaški knjižici je pod rubriko 21. Primedba  zapisano, da je bil v nemški vojski od 22. 6. 1944.
119 Bil je mobiliziran.
120 Obrazec za ugotovitev delovne dobe (23.10.1961)
121 Po domače Hribarjeva, doma iz Straškega hriba, kjer se je rodil tudi Mirko.
122 Domačijo je podedoval Leopold Švelc, nezakonski sin Leopolda Slanška.

Marija Dolanc in Mirko Slanšek (l. 1948)

Mirko z družino v Majlandu (ok. l. 1958)
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je železni jelen, ki so ga 31. marca 1926 postavili planinci, lovci, železničarji in 
študentje na briški skali nad Oberžanovo domačijo. Se pravi, ko je bil Fric star 
skoraj dve leti.

Dolančevi – Zalesko Hribarjevo

GPS koordinate: 46°6’59.73” 15°9’29.11”

nadmorska višina: 784 m

površine: njive 4,72 ha | travnik 1,18 ha | pašnik 5,31 ha | gozd 2,95 ha | skupaj 14,16 ha

Rodbina Marije Dolanc, žene Mirka Slanška, je imela v 
posesti Zalesko Hribarjevo kmetijo na Straškem hribu. 
Zgodovino domačije Orožen opisuje takole:

»Domačija Zaleskega Hribarja (h. št. 1 [1], Novo Celje, tek. št. 
895, Sv. Juri – vl. št. 17) je bila še severno od Gline.  Obsegala 
je hišo in tri gospodarska poslopja. Leta 1789 je na njej 
 gospodaril Jožef Hribar in leta 1825 Jurij Hribar. Kmetija je 
obsegala okrog 8 oralov njiv, okrog 2 orala travnikov, okrog 
9 oralov pašnikov in okrog 5 oralov gozda. skupno okrog 
24 oralov zemlje (od tega 1,5 orala v katastrski občini Sv. 
Štefana)« (Orožen 1958, str. 224)

»Zalesko Hribarjevo (Gore 20, prej Sv. Jurij 1, vl. št. 17). Martin 
Hribar je gospodaril do leta 1896, Franc Hribar in Terezija, roj. 
Zupančič, do leta 1899, Franc Dolanc do leta 1922, nato Ciril 
Dolanc in Antonija, roj. Žolger.« (Orožen 1958, str. 626)

Lastnik kmetije je danes g. Kolander, vendar je domačija 
opustela. Hčere Slava, Mira in Anka imajo še danes v 
posesti del zemlje nekdanjega posestva njihove mame 
Marije Dolanc in tudi tako ohranjajo stik s koreninami 
rodbine.

Na to domačijo se je že leta 1864 primožila teta Mihaela 
Slanška ml., Marija Slanšek, ki je za moža vzela tedanjega 
gospodarja domačije Martina Hribarja.

Zalesko Hribarjeva domačija

Družina Mirka Slanška (okoli l. 1959); od 
leve: Mira, Marija (Mimi), Mirko (Fric), Jože, 
Slava, (spredaj) Anka, Jožefa

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Mira Slanšek, Trbovlje
Anka Babič, Trbovlje
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Fotoalbum

Fotografija, verjetno iz leta 1906; Mihael 
Slanšek ml. (skrajno desno stoji), levo ob 
njem Jožef Kaluža in Terezija Kaluža, rojena 
Potušek, hči Jožefa Slanšek, roj. Kaluža  (druga 
desno sedi), ob njej hči Karolina Slanšek, 
kasneje poročena Strel (otrok), levo nad njo 
stoji njena babica Apolonija Slanšek, rojena 
Tabor (temna obleka). Po domnevah naj bi 
bili otroci na levi Anton Slanšek (slamnik), 
Marija Slanšek in Francka Gašparut (svetla 
obleka), ki je bila na domačiji kot dekla.

Rokopis pisma Jožefe možu Mihi v Beljak 
 (Villach) – 14. 1. 1916. Pismo je napisala 
tretja oseba, ker Jožefa ni znala pisati. Na to 
misel nas privede že to, da je vsebina pisma 
dokaj neosebna.

Neznan dogodek (l. 1926); od leve: mati 
Jožefa, Karolina, Mici, Štefka, Žani, Ludvik, 
Poldi, oče Miha, Apolonija, (sedijo) Ivan, 
Fani, Poldi, Mirko in Slavko
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Spisek družinskih članov, ki ga je leta 1919 
spisal širski župnik, za potrebe Združene 
bratovske skladnice Trbovlje, katere član je 
bil Miha, ko je dela kot rudar v hrastniškem 
rudniku.

Slanškovi; Karlina, Žani, Štefka in oče Miha

Joseph (levo) in Frančiška Kaluža Kos 
(desno) s svojima zakoncema v Franklinu, 
Kansas
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Poroka Karoline Slanšek in Viktorja Strela 
leta 1934

3 Leopold Slanšek
4 Stanislav Slanšek
5 Marija Kaluža Slanšek
6 Jože Rus
7 Ludvik Kaluža
8 Micka Rus
11 Štefka Pavelšek Slanšek
12 Marija Strel Primožič
13 Alojz Strel
15 Viktor Strel
16 Karolina Strel Slanšek
17 Frančiška Hohkraut Slanšek
18 Jožefa Slanšek Kaluža
19 Friderik Slanšek
20 Mihael Slanšek ml.

Poroka Ivana Slanška in Jožefe Pepce 
 Mokotar leta 1936 v Širju

1 Hilda Blanc
2 Karel Grdina
3 Marija Kaluža Slanšek
4 Maksimiljan Mokotar
5 Ludvik Kaluža
6 župnik Kristovič
7 Viktor Strel
9 Štefka Pavelšek Slanšek
12 Stanislav Slanšek
13 Jožefa Slanšek Mokotar
14 Ivan Slanšek
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Slanškovi po selitvi v Straže na Škorjevo 
domačijo; (od leve) Johan Glinšek, Frančiška, 
Leopold, Jožefa, Mihael, Štefka in Stanislav, 
(sedita) Milan ter Mirko. Straže, okoli 1938.

Slanškova mladina (l. 1938);
od leve: Štefka, Gregorčičeva, Johan Glinšek, 
Fanika, Gregorčičeva, Mirko (na konju),  Poldi, 
Ivan Kaluža, (čepita) Milan in Vika Strel

Slanškova mladina na Lisci (ok. l. 1939);
od leve: Pepca, Slavko, Fani, Jože Rus, Marija 
Šmit, Poldi ... 
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Slanški in Kalužatovi na domačiji v Stražah 
(ok. l. 1940);
od leve: Jožefa Slanšek (roj. Kaluža), Mihael 
Slanšek, Ludvik Kaluža, Leopold Slanšek in 
Marija Glinšek (roj. Kaluža)

Na domačiji v Stražah, mesec dni pred bom-
bardiranjem Zidanega Mosta (7. 3. 1941);
od leve: mati Jožefa, Štefka, Mirko, Fani in 
Milan (sin Štefke)

U ‘tab’rh’; dekle s svetlo ruto (na sredini) 
Frančiška Slanšek (l. 1935)
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Miha s psom Luksom na poti v Straže 
(l. 1952)

Poroka Mihaela (Milana) Slanška in Jožefe 
Trebušak (l. 1957)

Slanški, Streli in Kregaji v Majlandu za 
1.   rojstni dan Irene Kregar; (od leve) Joža, 
Mimika, Miha, Mirko st., Fani, Cvetka, Joža, 
Erika; (spredaj) Rudi, Kregarjeva, Mirko in hči 
Irena ter Karolina (l. 1957)



Mihael Slanšek in potomci

105

Obhajilo v Zidanem Mostu, stopnišče vile 
ob cerkvi v Zidanem Mostu (l. 1957)
Marija Dolanc (por. Slanšek), Mirko Slanšek, 
Mihael Slanšek ml., (otroci) Rudi Hohkraut, 
Mira Slanšek in Jože Slanšek

Rodbina Mihaela Slanška ml. pred hišo v 
 Zidanem Mostu (l. 1966)

1 Mihael SLANŠEK
2 Karolina STREL (roj. Slanšek)
3 Mirko SLANŠEK
4 Fani HOHKRAUT (roj. Slanšek)
5 Alojz KUKOVIČ
6 Fanika IVŠEK (roj. Šketako)
7 Slava KUKOVIČ (roj. Dolanc)
8 Marija SLANŠEK (roj. Dolanc)
9 Jožefa SLANŠEK (roj. Trebušak)
 Marjetka Kukovič (dojenček)
10 Jože PAVELŠEK
11 Jožefa SKUBIC (roj. Klančlšar)
12 Cveta STREL (por. Stankovič)
13 Minka ŠTIH (roj. Omejec)
14 Branko SLANŠEK
15 Alojzija SLANŠEK (roj. Klančišar)
16 Miro STREL
17 Karel SKUBIC
18 Milan SLANŠEK
19 Rudi HOHKRAUT
20 Bogdan SLANŠEK
21 Breda Bratec (por. Teržan)
22 Mirjana Strel (por. Peterkovič)
23 Igor Skubic
24 Milan SLANŠEK ml.
25 Štefka PAVELŠEK (roj. Slanšek)
26 Slava PAVELŠEK
27 Jožefa PAVELŠEK
28 Karel ŠTIH
29 Stanislav SLANŠEK
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Deseta obletnica poroke Milana in Jože 
(l. 1967)

Praznovanje devetdesetega rojstnega dne 
Mihaela Slanška ml. (l. 1972)

1 Joža Trebušak (por. Slanšek)
2 Milan Slanšek
3 Rudi Hohkraut
4 Joža Klančišar (por. Skubic)
5 Štefka Slanšek (por. Pavelšek)
6 Jože Pavelšek
7 Slavko Slanšek
8 Karolina Slanšek (por. Strel)
9 Fani Slanšek (por. Hohkraut)
10 Milan Slanšek st.
11 Slava Pavelšek (por. Zajc)
12 Lojzka Klančišar (por. Slanšek)
13 Mirko Slanšek
14 Igor Skubic
15 Brane Slanšek
16 Mihael Slanšek ml.
17 Nataša Skubic
18 Breda Slanšek (por. Bratec)
19 Mimi Dolanc (por. Slanšek)
20 Mira Slanšek
21 Joži Pavelšek
22 Bogdan Slanšek
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Miha s svojimi otroci ob svojem devet-
desetem jubileju;
Mirko, Štefka, Miha, Karolina, Fani in Slavko

Na Škorjevi domačiji;
Fanika Ivšek, Fani Hohkraut, Zlatka Švelc, 
Ivan Kaluža, Poldi Švelc, sin Branko in Milka 
Švelc

Potomci Friderika Mirka Slanška z družinami 
(Kopitnik, l. 2007)

(1. vrsta) Marjeta Kukovič, Zoran Babič, De-
jan Babič, Mateja Zupančič;
(2. vrsta) Slava Dolanc (por. Kukovič), Anka 
Slanšek (por. Babič), Joža Slanšek (por. 
Dolanc), Alekseja Lipovšek, Suzana Košir, 
Rosvita Slanšek, Tone Skok, Mira Slanšek;
(3. vrsta) Alojz Kukovič, Ziam Babič, Rado 
Dolanc, Andraž Lipovšek



Knjiga o zgodovini rodbine

Rozalija Slanšek
Rose



Rozalija Slanšek in potomci

109

Rozalija Slanšek Podpechan  
(1884—1972)

Imena: Rozalija/Rozi/Rose/Slanšek/Podpechan

Rojstni podatki: roj. 3. september 1884, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 88 let

Zakonec: Jake Podpechan

Število otrok: 6

Poklic: gospodinja

V letu 1906 je k sv. Juriju prišel snubit Rozalijo  Jakob Podpečan123 
(* 4. 7. 1871, † 6.5.1953), ki je želel nazaj s sabo v Ameriko odpeljati 
Slovenko za ženo. Tudi Jakobov rod je bil pretežno naseljen v Turju 
in okolici. Rozalija, čeprav veliko mlajša od Jakoba, je odšla z njim 
do Bremna, od koder so 29. septembra 1906 z ladjo Friedrich der 
Grosse odpluli proti New Yorku. V New York, na otok Ellis Island, so 
prispeli 10. oktobra 1906, kar je razvidno tudi iz manifesta124.

O njunem skupnem pričetku in ustvarjanju družine priča besedilo 
iz revije Prosveta125:

»... Tam126 je živela127 leto, nato pa se je družina preselila v  Franklin. 
Oče Jakob (Jack) in mati Rozalija (Rose) sta iz Avstrije, območja 
današnje Slovenije, v Ameriko prišla leta 1906128. Očeta je v Ameriko 
zvabilo delo v rudnikih premoga. Delal je v mnogih rudnikih v 
okrožju Crawford County. Mati pa je po svojih močeh prispevala 
vse, da je pomagala nahraniti in obleči družino. Imeli so manjšo 
kmetijo, kjer so redili krave, prašiče in kokoši, včasih celo srnjad ... Na njihovi kmet-
iji se je vedno nekaj dogajalo. Mati (Rose) je bila tudi predsednica v društvu SNPJ 
Lodge v Kansasu od njegovega nastanka.« (Prosveta, 2006/12/20)

Še bolj natančni so v osmrtnici Rosalije129:

»… V Ameriko je prispela leta 1906. Še istega leta 30. oktobra130 se je 
v Altusu, Arkansas, poročila z Jacobom Podpechanom. Zatem sta 
se nastanila v Curranvillu, Kansas. Leta 1909 se je vsa družina prese-
lila v Franklin, Kansas. Mož Jacob je umrl 6. maja 1953.

Celih 57 let je bila članica SNPJ. K Jednoti je pristopila leta 1915 
pri bivšem ženskemu društvu Sestrska ljubezen št. 187 SNPJ v 
 Franklinu. Pri tem društvu je bila zelo aktivna članica in več let tudi 
 predsednica. Nazadnje je bila članica društva Rožna dolina št. 92 
SNPJ v Franklinu …«

123 Jake Podpechan je že delal v Ameriki.
124 List of Alien Passengers for the U.S. Immigration Officer at Port of Arrival, dosegljivo na spletni strani 

http://www.ellisisland.org (31. 10. 2007)
125 Povzeto po pdf dokumentu s spletne strani  dne 6. 11. 2007:  http://snpj.org/Publications/Prosveta%20

PDF%20Files/12_20_06/1222006_08.pdf
126 V Curranvillu.
127 Roseann Podpechan (23. 7. 1908–20. 11. 2006)
128 Originalno v besedilu navajajo leto 1905, kar pa je napaka.
129 Osmrtnica, časopis neznan.
130  v Sloveniji se je govorila, naj bi se poročila že na ladji, da mu ne bi veliko mlajša Rose kasneje pobegnila 

s kom mlajšim

Družina Podpechan okoli leta 1919

Podpechanovi (julij 1952); (od leve) Wilma, 
Louise, Mary, Rose, Jake, Roseann, William

Informatorji:
Rudi Hohkraut, Zidani Most
Polona Filpi, Chicago
Mary Straus, Chicago
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Vnučka Rozalije, Polona Straus Filpi pa na spletni strani mesteca 
Franklin131 piše o svojih in babičinih spominih takole:

»Moji stari starši so prispeli v okoliš Franklin v letu 1908. Jack (Jacob) 
Podpechan je bil rudar. Stara starša sta imela šest otrok, Roseann, 
Mary, Wilmo, Louise, Billa (Johnny) in Mathildo (Pepco), ter Francie 
(op. a. nečakinja, hči Franca Slanška). Pripovedovali so mi, koliko dela 
so vedno imeli meščani. Kako so večkrat z avtom potovali v Girard in 
 Frontenac. Kako so si sosedje pomagali, kadar je kdo dobil otroka ali 
kadar so bile koline132. Delili so si dom, doma zvarjeno pivo in vedno 
se je kdo našel, ki je raztegnil meh in zaigral kakšno staro slovensko 
pesem.«

Mama133 se spominja Režinov (Rezins), Volkov (Volks), Nomalov 
 (Nomals), Digitijev (Digitis) in Walkerjev (Walkers). Govorili so mi 
o  rudniku, stavkah, nesrečah in kako je prijatelj, ki je prišel z njimi v 
Ameriko, John Vertnik, oče šestih otrok, umrl v rudniku. Poletja sem 
preživljala pri babici v Franklinu. Spominjam se, da sem hodila po pošto 
na stari poštni urad, kjer je kot poštar delal gospod Markovič. Babičin 

nabiralnik je nosil številko 88 ...

Spomnim se tudi špecerije Karlingers Store, gospoda in gospe lastnikov in Rudya, 
ki nam je kupljeno špecerijo dostavljal s tovornjakom.  Spominjam se prostora kjer 
je bil bar, tam sem na zadnja vrata hodila po sladoled. To je bil najboljši sladoled, 
kar sem jih kdaj jedla. Babica je imela majhne roza posodice, v katerih nam je 
vedno postregla sladoled (staro zdelano steklo). Hitela sem domov, po stari rdeči 
prašni poti, da se sladoled ne bi stopil. Spominjam se Bruffyeve trgovine, stare 
šolske stavbe iz rdeče opeke. Stare Katoliške cerkve na poti za babičino hišo. Spo-
prijateljila sem se s deklicama v soseščini, Joanne Maghe in Joanne Tassi jima je 
bilo ime. Naročili so mi, da sem babici prinašala mleko, toda kako sem se bala 
vaških psov …«

Torej, če povzamemo, so se Podpečanovi v letu 1906 naselili v Currantvillu, kjer se 
je rodila tudi prva hči Roseann (23. 7. 1908), leto kasneje so se preselili v Franklin. 
Še leto kasneje se jima je rodila druga hči Mary (17. 10. 1910) v hiši Tassijev, kjer 
so živeli do decembra 1923. Hči Willma (5. 7. 1912) se je rodila kot tretja, Louise 
(18. 5. 1914) kot peta in šesti je bil sin William Johnny (12. 3. 1917). Januarja leta 
1924 so se preselili (corner house), kjer se je rodila Mathilda (10. 1. 1924). Okoli leta 
1932 so posvojili še Frances Slansek (roj. 1928), hči Rozalijinega brata Franceta.

Pri Podpechanovih so se velikokrat zbirali znanci, saj je Rozalija igrala na  ‘frajtonarco’ 
kar po posluhu. Ponavadi se je plesalo in pelo, pri hiši pa ni manjkalo tudi doma 
varjenega piva, vina in viskija. Po delu ni zaostajala za moškimi, bila je garač in 
ženska z velikim smislom za humor. Rozalija je imela zelo močno narodno  zavest, 
saj je vse svoje otroke naučila brati in pisati v maternem jeziku. Vse do smrti ni 
nikoli prekinila stikov z bratoma, sestro in njihovimi družinami v rodni domovini. 
Redno si je dopisovala s kar nekaj družinami potomcev svojih bratov in sestre ter 
jim v najtežjih trenutkih tudi materialno pomagala (op. a. po II. sv. vojni je pošiljala 
pakete predvsem z oblačili in nemalokrat tudi kakšnim dolarjem). Tudi ob vseh 
večjih praznikih, kot so božič, velika noč in zahvalni dan so bile čestitka, nekaj 
lepih besed in slika ali dve s podobami njenih otrok in vnukov, neizogibne.

V spoštljivi starosti 87 let nas je zapustila spomladi 9. 3. 1972 in za sabo pustila 
ljubezen in stkane niti do domačih in rodne domovine, ki so jo z enako toplino 
in predanostjo negovale njene hčere. K večnemu počitku so jo pospremili 13. 
 marca 1972 na pokopališču Mt. Carmel v Frontenacu.

131 http://www.franklinkansas.com/memories.html (6.11.2007) pod datumom July 9, 2003..
132 V orig. čas klanja prašičev (It was time to bucher the hugs)
133 Mary Straus, rojena Podpechan.

Spisek stvari, ki jih je Rose poslala
bratu Mihi (l. 1954).

Pogreb Jacoba Podpechana (9. 5. 1953); 
William J., Mary, Mathilda, Louise, Willma, 
Roseann in Rose Podpechan
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V stiku z deželo staršev

V letu 1985, 79 let po odhodu Rozalije Slanšek 
čez Atlantik, sta njeni hčeri Wilma in Louisa 
obiskali domovino matere in očeta. Družbo sta 
jima delala Louisin mož Edmund in sin Edmund 
mlajši. Obiskali so vse sorodnike po Zasavju in 
seveda tudi ruševine domačije Pšeničnikov. 
Sestri Podpechan sta nas navdušili s slovensko 
besedo in narečjem, kot so ga govorili naši stari 
starši. Za vso rodbino je bil to poseben praznik, 
nabit s čustvi in medsebojno naklonjenostjo.

Dve leti za tem, leta 1997, so Slovenijo obiskale 
še Mary, Roseann in Mathilda. Z njimi je prišla  
Maryna hčera Polona Straus poročena Filpi 
in nečak Edmund Hartweger ml., ki je bil v 
 Sloveniji že leta 1985. Seveda so tudi Roseann, 
Mary in Mathilda pokazale znanje slovenskega, 
tako da je bilo sporazumevanje z njimi povsem 
tekoče.

Roseann Podpechan  
(1908—2006)

Imena: RoseAnn/Podpechan

Rojstni podatki: roj. 23. julij 1908, Curranvill, Kansas

Dočakana starost: 98 let

Zakonec: neporočena

Število otrok: ni imela otrok

Poklic: šivilja, tajnica

Rodila se je 23. 7. 1908 v Curranvillu v Kansasu. 82 let je bila članica društva SNPJ. 
Zelo rada je pomagala soljudem in ljubila otroke, čeprav sama ni bila poročena 
in ni imela svojih otrok. Iz Kansasa se je zaradi službe preselila v Chicago. Delala 
je kot šivilja in tajnica.

Veliko časa je živela skupaj s sestro Mary in tudi Mathildo. Zelo rada je vrtnarila, 
kuhala in pekla. Rada je presenetila bližnje s potico, štrudlom134 ali domačo juho. 
Bila je zelo prijetna in pobožna oseba.

Umrla je 20. novembra 2006 v Abbington Nursing Home, kjer je bila na  okrevanju 
po operaciji kolka. Pokopali so jo 28. novembra na Mt. Carmel Cemetery, 
 Frontenac, kakor njeno mater Rose in sestro Mathildo.

134 jabolčni zavitek.

Najstarejša hči Roseann ni bila nikoli 
poročena.

Pri lipi na Pšeničnikovem l. 1985; (od leve) 
Wilma Prosence, Fani Hohkraut, Edmund 
Hartweger, Louisa Hartweger in Karolina 
Strel
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Maryni

potomci

1  Mary Gertrude Podpechan  Andrew Andy Straus
 2  Polona Straus  Andrew Sam Filpi
  3  Marie Catherine Filpi  Tom Dombai
   4  Therese Marie Dombai
   4  William Thomas Dombai
   4  Timothy Andrew Dombai
   4  Julie Elizabeth Dombai
   4  Robert Charles Dombai
   4  Peter John Dombai
  3  Anna Marie Filpi  Dan Cummings
   4  Emily Rose Cummings
   4  Megan Kathleen Cummings
   4  Matthew Frances Cummings
  3  Sam Michael Filpi  Diane Szczap
   4  Andrew Joseph Filpi
   4  Mary Catherine Filpi
   4  Michael Sam Filpi
  3  Amy Jo Filpi  Sean O’Brien Sullivan
   4  Caitlin Marie Sullivan
   4  Sean Sullivan
   4  John Joseph Sullivan
   4  Andrew Charles Sullivan
   4  Madailein Rose Sullivan
  3  William George Filpi  Karen Debra Solomon
   4  Claire Elizabeth Filpi 
   4  Jack David Filpi
   4  Grace Alexandra Filpi
  3  Joseph Andrew Filpi  Margaret Mary Bartolucci
   4  Alisyn Margaret Filpi
   4  Joseph Andrew Filpi
 2  Charles Straus
 2  Justine Judith Straus  Greg Daniels  Mike F. Smith 
  3  Jennifer Daniels
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Mary Podpechan Straus  
(1910—2012)

Imena: Mary/Marie/Podpechan/Straus

Rojstni podatki: roj. 17. oktober 1910, Franklin, Kansas

Zakonec: Andy Straus

Število otrok: 3

Poklic: učiteljica

Drugorojenka, rojena 17. 10. 1910 v Franklinu, Kansas. Že kot majhna deklica 
je brusila dekliške čeveljce na igriščih za sofball in košarko kljub prigovarjanju 
matere Rose, da se za dekleta to ne spodobi. 

Mary se je šolala za učiteljico na Kansas State Teachers Collegeu v Pittsburgu. 
Med šolanjem je v zameno za bivanje pomagala lastnici pri hišnih opravilih. 
Zaročena je bila s Tomom Vetrnickom. Njuni družini sta bili zelo povezani. Ko 
je Mary diplomirala in je bilo že vse dogovorjeno, da nastopi službo na šoli v 
domačem kraju, si je po daljšem obisku sestre Roseann v Chicago  premislila. 
Zaposlila se je v Chicagu v veliko bolje plačani službi kot je učiteljska. 
 Najprej je delala v veleblagovnici Marshall Field, nato pri podjetju z verigo 
 nizkocenovnih trgovin Kresge’s in lekarni.

Po smrti Franceta Slanška se je žena Josephine preselila v Chicago. Do njene 
 smrti leta 1937 sta z njo stanovali tudi Mary in Roseann. Mary in Tom sta v 
tem času razdrla zaroko in Mary je kmalu za tem spoznala bodočega moža 
Andrewa  Strausa (* 7. 5. 1913,  † 21. 5. 1973). Po krajšem času sta se poročila 
(3. 7. 1937). Stanovala sta skupaj z njenima sestrama Roseann ter Louise in 
bratom Williamom. Ker so delali v različnih izmenah, so se videli le malokdaj.

Kot prvorojenka se jima je rodila hči Polona (roj. 1938)135. Živeli so v ulici 
 Wellington Street, kasneje pa so se preselili v 905 Cornelia v Chicagu, Dalj časa 
je z njimi živela tudi Roseann. Kot drugi otrok se jima je leta 1942 rodil Charles 
(* 23. 8. 1942, † 13. 2. 1992); to so bili hudi časi za vse. Bila je II. sv. vojna, brat 
 William je odšel k vojakom, Andy je delal na deljiv delavni čas in tudi Mary je 
hodila v službo. V letu 1953 se je rodila Justine, njena brat in sestra sta bila že 
najstnika, tako da je imela mala Justine res veliko pozornosti. Otroci so hodili na 
počitnice k babici v Kansas ali pa na ribarjenje k Hartwegerjem v Michigan.

Po smrti sestre Mathilde so se Rosann, Mary in Wilma preselile k Poloni in  njenemu 
možu Andyu Filpi. Mary živi pri njej še danes. Kljub visoki starosti in slepoti je še 
vedno aktivna in komaj čaka, da jo obišče njenih 7 vnukov in 21 pravnukov. Zanjo 
pravijo, da je sočutna, ljubeča in da  ji je najbolj pomembna stvar ravno družina. 
Zato jo je sinova prerana smrt še toliko bolj prizadela, vendar njena pot gre naprej 
s trdno vero in močjo, kot jo ima lahko samo ona.

Hči Justine je bila poročena dvakrat, Daniels (Danylkiw) in Smith.136 Hči Jennifer je 
trenutno na študiju v Londonu.

Mary je umrla 30. novembra 2012.137

135  Ime je verjetno dobila po babici Apoloniji Tabor Slanšek.
136  Michael Smith (roj. 10. 4. 1935 v Green Bayu, Wisconsin); njegove korenine naj bi po materini strani 

segale vse do 12. predsednika Združenih držav Zacharya Taylorja.
137  dopisano 2. 12. 2012

Mary Podpechan (l. 1930)

Informatorja:
Polona Filpi, Chicago
Mary Straus, Chicago
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Louisini

potomci

1  Louise Podpechan  Edmund Hartweger
 2  Edmund William Hartweger  Joyce Ann Kapik  Maureen Lynch 
 2  Rosalie Marie Hartweger  Mark Gordon Oppenheim 
  3  Rebecca Louise Oppenheim  Stephen Matthew Kleps
   4  Lily Eileen Kleps 
  3  Kurt Theodore Oppenheim
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Wilma Podpechan Prosence  
(1912—2003)

Imena: Wilma/Podpechan/Prosence

Rojstni podatki: roj. 5. julija 1912, Franklin, Kansas

Dočakana starost: 91 let

Zakonec: Rudy Prosence

Število otrok: ni imela otrok

Poklic: -

Wilma (Emma) se je rodila 5. julija 1912, poročena je bila z Rudijem Prosencem, 
katerega starša sta bila ravno tako Slovenca138. Mož Rudy je umrl že leta 1974. Po 
njegovi smrti se je Wilma preselila k sestri Mary, ki je leto prej tudi izgubila moža.

Wilma je umrla 13. decembra 2003, pokopana je na Queen of Heaven Ceme-
tery, Chicago.

Louise Podpechan Hartweger  
(1914—1998)

Imena: Louise/Podpechan/Hartweger

Rojstni podatki: roj. 18. maj 1914, Franklin, Kansas

Dočakana starost: 84 let

Zakonec: Edmund Hartweger

Število otrok: 2

Poklic: šivilja

Louise je bila rojena 18. maja 1914. Leta 1932 je zaključila šolanje na Arma High 
School, 1933. pa se je preselila v Chicago, kjer je šivala v tovarni oblačil. 29. junija 
leta 1940 se je poročila z Edmundom Hartwegerjem v St. Phillips Neri  Catholic 
Church v Franklinu. Kmalu zatem sta kupila hišo. Večino časa je preživela v  urejanju 
cvetličnega in zelenjavnega vrta ob hiši. Zelo rada je prebirala dnevno časopisje 
in reševala križanke. Imela sta dva otroka: Edmunda mlajšega (* 1943, † 2001)  
in Rosalie (roj. 1948), poročeno Oppenheim (mož Mark). Louise je bila vešča 
šiviljstva, tako da je hči Rosalie  pogosto razveselila z novo obleko.

Kot sestram je tudi Louise družina veliko pomenila. Rada je obiskovala mamo 
Rose in sestre ter uživala v njihovi družbi.

Umrla je 17. novembra 1998, kot sestra Willma pa je tudi ona pokopana na 
pokopališču Queen of Heaven Cemetery v Chicagu.

138  Iz popisa prebivalstva v letu 1920 je razvidno, da družina Prosence prihaja iz Slovenije. (vir: www. 
ancestry.com)

Wilma in Rudy Prosence

Louise in Ed ob zlati obletnici poroke 
(l. 1990)

Informator:
Rosalie Oppenheim, Chicago
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Williamovi

potomci

1 William J. Podpechan  Verna Leban  
 2  LaVerne Podpechan  Robert Henry Sass 
  3  Jennifer Leigh Sass 
  3  Amy Elizabeth Sass  Andrew Fettkether
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William Johnny Podpechan  
(1917—1989)

Imena: William/Billie/Johnny/Podpechan

Rojstni podatki: roj. 12. marec 1917, Franklin, Kansas

Dočakana starost: 71 let

Zakonec: Verna Leban

Število otrok: 1

Poklic: upravljalec gradbenega dvigala

William je edini sin med šestimi otroki Rozalije in Jakoba, rojen 12. marca 1917. 
Obiskoval je osnovno šolo v Franklinu in srednjo šolo v Armi. Je edini izmed otrok, 
ki ni nikoli imel stikov s sorodniki v Sloveniji. 

Najprej se je leta 1936 zaposlil v podjetju Western Coal and Mining Company – 
No. 22 iz Arme. V aprilu 1937 se je preselil v Chicago, kjer se je zaposlil v  American 
Car and Foundary in kasneje kot upravljalec gradbenega dvigala v podjetju 
 Commercial Stamping and Forging Company, kjer se je leta 1983 tudi upokojil.

Poročil se je z Verno Leban 8. 1. 1945 v Chicagu. Vernini starši so bili tudi Slovenci, 
doma iz Posavja. Njuna hči Laverne se je poročila z Robertom Sassem.

Bil je vojni veteran, v II. svetovni vojni je bil narednik v enoti US Army Air Force 
371st Engineering Squadron 337 Service Group, stacionirani na Aleution Islands. 
17. oktobra 1942 pa je bil prepeljan na na Iwo Jima, kjer je dočakal konec vojne.

Umrl je 10. februarja 1989. Pokopan je na Modell Funeral Home v Chicagu.

Mathilda Podpechan  
(1924—2000)

Imena: Mathilda/Peppie/Podpechan

Rojstni podatki: roj. 10. januar 1924, Franklin, Kansas

Dočakana starost: 76 let

Zakonec: neporočena

Število otrok: ni imela otrok

Poklic: administratorka

Mathilda (Peppie) se je rodila kot najmlajša hči 10. januarja 1924. Končala je 
 kuharsko šolo (l. 1942), 46 let pa je bila zaposlena v administraciji podjetja 
 Western Electric. Bila je članica Katoliške cerkve St. Andreja (St. Andrew’s Catolic 
Churc), Western Electric Pioneers in društva SNPJ Lodge No. 225. Ni bila poročena 
in ni imela otrok. 

Umrla je 19. avgusta 2000, kot mati Rozalija je pokopana na pokopališču Mt. 
 Carmel v Frontenacu.

Sin William in Rose (15. 4. 1944)

Mathilda Peppie Podpechan (l. 1941)
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Fotoalbum

Najmlajša izmed Podpechanovih  sester 
je bila Mathilda (Pepca) Podpechan. 
 Fotografija je datirana z 22. 03. 1927.

Rose s hčerama Mary (levo) in Roseann 
(desno)

Mary, William in Louise v začetku tridesetih
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Poročna fotografija Mary Podpechan in 
Andy Straus (l. 1937)

Rose na domačem dvorišču (l. 1949)

Mož Rose Slanšek, Jake (Jakob) Podpechan 
na stopnicah pred domačo hišo v Kansasu 
(8. marec 1957)
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Poroka Polone Straus in Andrewa Filpija 
(l. 1960). Ob njima sta starša Polone, Mary 
Straus Podpechan in Andrew Straus.

Justine, Charles, Polona, Edmund in  Rosalie; 
(otroci) Marie, Anna, Sam, Amy, William 
(marec, 1970)

Podpechanove; (z leve) Louise, Marie, 
 Wilma, Rose, Mathilda in Roseann



Rozalija Slanšek in potomci

121

Poroka Laverne Podpechan, poročene 
Sass; (od leve) Andy Straus, Mary, Roseann, 
Verna, William, Mathilda, Louise, Edmund 
Hartweger in Laverne in mož Robert Sass 
(10. 9. 1972)

Seznam priseljencev, Otok Ellis Island (NY), 
dne 10. 10. 1906. V 15. vrstici je zabeležen 
Franz Slanšek, v vrstici 22 Jakob Podpechan 
in v 23. vrstici Roza Slanšek.

Podpechanovi in Slanški na posestvu 
 Mirka in Marije Slanšek, po domače Zal-
esko – Hribarjevem na Straškem hribu 
(13. 6. 1985).
Od leve: Marija Dolanc Slanšek, Joža Strel 
Škegro, Karolina Slanšek Strel, Ed Hart-
weger, Louise, Ed Hartweger jr., Štefka 
Slanšek Pavelšek, Fani Slanšek Hohkraut, 
Mira Slanšek, Joža Trebušak Slanšek; (čepijo 
od leve) Wilma Prosence, Milan Slanšek, 
Cvetka Strel Stankovič, Damjan Stankovič, 
Joži Pavelšek, Joža Klančišar Skubic, Miro 
Strel, Rosvita Slanšek in Mirko Slanšek
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Pismo Mathilde sestrični Fani Hohkraut, 
napisano v slovenskem jeziku (december, 
1989);
“Draga naša Fannie:
Tudi jest čem unmal vas na pesat pa zalet 
vam Fanni lepo Vesile Božečne Prazneke 
in srečen Novo Leto 1990. Zelo heter se 
 pobarneje letna, mende stara ratujem!
Želem de dobar se počutuš se Fannie. Ankol 
neč na pišaš hnam. Bi rada kakšnu pisam od 
vas sprejela. Prusem piš kaj!! Ali kar še tam 
zivaš vu zidanimost bliz sinu Rudi? Zelem 
de ase dober gre za vas asejm. Ali kaj vedaš 
Pepsa Kaluža Tomazic? Neč nej slešat od yu. 
Zelem de ya par bulšem zdravje ...”

Zlata poroka Louise Podpechan in  Edmunda 
Hartwegerja (29. 6. 1990);
Od leve: Rebecca, hči Rosalie, Kurt, Mark 
Openheim, Eddie, Louise, Maureen in sin 
Edmund jr.

Podpechanove sestre;
(z leve) Roseann, Mary, Wilma, Louise, 
 Mathilda
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Justine Smith in hči Jennifer Daniels

Družina Andya in Polone Straus Filpi;
(stojijo) William, Mary, Anna, Joe, Sam;
(sedijo) Amy, Andy in Polona (dec., 2004)

21 vnukov Polone Straus Filpi
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France (Frank) Slanšek  
(1886—1932)

Imena: France/Slanšek/Frank/Slansek

Rojstni podatki: roj. 3. december 1886, Sv. Jurij 6

Dočakana starost: 46 let

Zakonec:  Josephine Kastelc

Število otrok: 3

Poklic: rudar

France Slanšek (roj. 3. 12. 1886) je odšel v Ameriko skupaj s sestro Rozalijo in 
Jakobom Podpečanom. V manifestu139 je zapisan pod zaporedno številko 15. 
Iz istega dokumenta je razvidno, da je bil na dan prihoda na Ellis Island, New 
York (10. 10. 1906) star 20 let. Poleg tega je napisano, da ima znanje branja in 
pisanja. Pot je plačal sam poleg tega pa lahko preberemo, da je posedoval še 
10 dolarjev. Pot ga je tako kot sestro in Jacoba vodila naprej v Arkansas. V 
dokumentu so zapisane tudi telesne lastnosti, da je bil plavolas, sivih oči in 
velikosti 5 čevljev in 3 inče (160 centimetrov). Iz dokumenta o državljanstvu je 
razvidno, da je od oktobra 1906 do marca 1908 delal v rudniku v Alixu (Arkan-
sas), nato do maja 1910 v Cornvillu (Kansas), do maja 1922 v Franklinu (Kan-
sas) in do junija 1924 v Jamestownu (Illinois).

Leta 1922 se je preselil v Auburn, Sangamon, kjer je delal v Phanter Creeku in  
spoznal tudi bodočo ženo. Ženi je bilo ime Josephine140 (Greti), rojena Kastelc 
(19. 3. 1907) in je upodobljena na eni izmed fotografij, ki jih je bratu Mihaelu 
Slanšku ml. poslala Rose. Josephine je prišla kot triletna deklica v Ameriko 11. 
februarja leta 1911 s svojo krušno materjo Marijo Gorenc in sestro Angelo, 
takrat staro šest let. Marija, druga žena Franca Kastelca, očeta Josephine in 
Angele, je bila ob prihodu v Ameriko noseča. Njuna prava mati pa je umrla 
ob porodu Josephine.

Poročila sta se 4. aprila leta 1923 v Girardu, Kansas. Josephine je bila takrat 
šele 16-letna, Frank pa kar 21 let starejši. Frank je 12. aprila 1924 oddal vlo-
go za ameriško državljanstvo, kar je razvidno iz dokumenta Declaration of 
 intention. Državljanstvo je dobil 24. junija leta 1929.

Z Josephine sta imela tri hčere: Joshepine (Jožefa), roj. 1927, Frances 
(Frančiška), roj. 1928, in Wilmo, roj. 1931. Prvorojenec Frank je umrl ob porodu 
(4. marec 1926).

Spomladi leta 1932141 je prenehal z delom kot kopač v rudniku, verjetno 
zaradi težav s srcem. France je umrl 20. maja 1933 v Auburnu, zaradi srčne 
kapi (angina pektoris), dodatni razlog pa je vnetje mišične stene srca142. Po 
moževi smrti je Josephine delala kot ‘upraviteljica’143 v samskem domu. Umrla 
je zaradi anevrizma144 17. 1. 1937 v okrožju Cook, IL.

139 List of Alien Passengers for the U.S. Immigration Officer at Port of Arrival, dosegljivo na spletni strani 
http://www.ellisisland.org (31. 10. 2007).

140 Rose je poimenovala ženo Franceta kot Greti, ime Josephine pa se pojavi v državnih dokumentih, 
dostopnih na spletni strani  http://www.ancestry.com/search/ (6. 1. 2008).

141 V mrliškem listu je naveden marec 1932 kot datum, ko je prenehal z opravljanjem poklica.
142 chronic myocarditis
143  Hči Josephine je uporabila izraz appartment manager, ki pa v angleščini nima specifičnega pomena 

in ga uporabljajo v povezavi z večimi funkcijami in opravili.
144 Vir: Josephine Slansek death certificate; (op. p.) Nabrekle žile so popokale in povzročile krvavenje v 

okoliško tkivo. Hči Frances omenja tudi zadušitev zaradi bombona, vendar je navidezno dušenje 
 pogost pojav pri anevrizmu..

France z ženo Jožefo in njenima staršema, 
očetom Francem Kastelcem in mačeho 
Marijo Gorenc

Josephine Kastelc in France Slanšek na 
 fotografiji z avtom (ok. l. 1927)

Informatorji:
Wilma Wiott, Chicago
Frances Slansek Ales, Arma
Loretta Hill, Johnstown
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Josephinini

potomci

1  Josephine Slansek  Allen Hosticka
 2  Christine Ann Hosticka  Michael Thomka
  3  Tracey Elise Thomka  Derek Grzanich 
  3  Michelle Thomka
  3  Stephanie Alison Thomka
 2  Catherine Marie Hosticka  Gary Jones
  3  Gwen Jones  Ian Sturt
   4  Connor Jones Sturt
  3  Joseph Gary Jones  Michelle Rehberger
   4  Matthew Gary Jones
   4  Sarah Marie Natalie Beth Jones
   4  Noah Richard Peter Joseph Jones
   4  Simon Michael Thomas Henry Jones
  3  Victoria Jones
 2  Carolyn Hosticka  Jim Poulsom
 2  Frank Allen Hosticka  Laura Ward
  3  Rachel Hosticka  Matthew Torrey 
  3  Phillip Hosticka 
 2  Cheryl Hosticka  Dean Svee
 2  Cynthia Ann Hosticka  Kenneth Blaese
  3  Kenneth Allen Blaese
  3  Cassandra Blaese
 2  Allen Francis Hosticka  Beverly Henning
  3  Alexis Colleen Hosticka
  3  Grant Mathias Hosticka
  3  Anica Grace Hosticka
  3  Gareti Allen Hosticka
  3  Gabriel James Hosticka
  3  Autum Josephine Hosticka
  3  Gannon Francis Hosticka
  3  Gilan Hudson Hosticka
  3  Aubrina Beverly Hosticka
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Josephine Slansek Hosticka  
(1927)

Imena: Josephine/Bobbie/Slansek/Hosticka

Rojstni podatki: roj. 7. februarja 1927, Auburn, Illinois

Dočakana starost: -

Zakonec: Allen Hosticka

Število otrok: 7

Poklic: gospodinja

Josephine  (Bobbie) je dobila ime po materi in se je kot prvorojenka rodila 
7. februarja 1927. Po očetovi smrti je odšla z mamo v v Chicago. Po smrti 
mame pa je zanjo skrbela teta, mamina sestra Agnes, poročena Gerdance145. 
Josephine je s tetino družino živela v Ciceru, IL. Ker sta teta in stric delala 
popoldan, je Josephine že kot najstnica skrbela za sestrični, ki sta bili nekoliko 
mlajši od nje.

Po končani srednji šoli leta 1945146 se je zaposlila v podjetju Western Elec-
tric kot ‘luknjalec kartic’.147 V podjetju je spoznala računalniškega operaterja 
 Allena Hosticko (roj. 3. 3. 1927), veterana vojne mornarice, ki je sodeloval v II. 
sv.  vojni. Poročila sta se 18. junija 1949, imata pa kar sedem otrok;  Christine 
Ann (roj. 1950), Catherine Marie (roj. 1951), Carolyn (roj. 1954), Allen  Francis jr. 
(roj. 1957), Cheryl (roj. 1960), Frank Allen (roj. 1965) in Cynthia Ann (roj. 1962). 
 Allan je sin (češkega) priseljenca rudarja, se pravi podobno kot tudi Josephine. 
Leta 1950 je Allen napredoval v službi in družina se je preselila v Schiller Park, 
 predmestje Chicaga, okoli 16 kilometrov oddaljeno od letališča O’Hare. Tam 
živijo še danes. Josephine po selitvi v Chicago ni več iskala zaposlitve, temveč 
je skrbela za dom in otroke. Allen je ob delu hodil v večerno šolo se izobraževal 
in bil zelo uspešen tudi na poklicnem področju. Leta 1985 se je upokojil.

Oba z možem sta vrsto let člana Sveta Ave Maria (Ave Maria Council), ki 
združuje prostovoljce župnij Sv. Barbara in Sv. Jera, ki zagotavljajo in zbirajo 
sredstva za različne projekte v lokalnem okolju.

Njuni otroci s svojimi družinami živijo v bližini njunega doma, tako da skupaj 
praznujejo praznike in rojstne dneve, ki pa ih ni malo, saj imata Josephine in 
Allen 19 vnukov in 7 pravnukov.

Letos junija bosta praznovala diamantno poroko.

145  Mož Frank Gerdance
146  vir: School Year Book; Ancestry.com
147  V originalu Key Punch Operator; več na spletni strani: http://en.wikipedia.org/wiki/Key_punch

Družina Josephine Slanšek in Allena Ho-
sticke; Od leve: Christine Ann, Catherine 
Marie, Allen, Allen Francis jr., Josephine, 
Carolyn; (spredaj od leve) Frank Allen, 
Cheryl, in Cynthia Ann

Josephine in Allen Hosticka (l. 1949)

Informator:
Josephine Hosticka, Schiller Park
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Frances Slansek Ales  
(1928)

Imena: Frances/Slansek/Ales

Rojstni podatki: roj. 30. decembra 1928, Auburn, Illinois

Dočakana starost: -

Zakonec: Frenk H. Ales

Število otrok: ni imela otrok

Poklic: medicinska sestra

Frances, druga hči Franceta in Joshepine, je bila  rojena 
30. decembra 1928 v Auburnu, država Illinois. Iz mladosti 
se Frances spominja, kako so se z ‘modelom T’148  odpeljali 
na obisk k teti Rose in stricu Jacku v Kansas. Najbolj im-
enitno pa je bilo, da je celotno pot vozila avto  mama Jo-
sephine.

Iz pisem Rose Podpechan (roj. Slanšek) svojemu bratu 
Mihi ml. je razvidno, da so Frances Slanšek Podpechani 
posvojili pri njenih štirih letih. Iz tega sklepamo, da je 
Frances prišla k Podpechanom po Francetovi smrti149.

Frances pravi, da je družina Podpechan z njo delala kot s 
princesko. Spominja se, da je imela kljub tragični izgubi 
prelepo življenje. Tudi teta Rose je v svojih pismih, 
 sorodnikom v domovini pogosto omenjala Frankovo 
hčer, ki je zdaj njihova. O njej je vedno govorila s 
 ponosom in ljubeznijo.

V letu 1952 se je Frances izšolala za poklic medi- 
cinske sestre. Z bodočim možem Frenkom H. Alesom 
(* 8. 2. 1921, † 13. 4. 2007) se je Frances spoznala preko 
njegove sestre, s katero sta bili sošolki. Poročila sta se 31. 
maja 1952 v St. Phillip Neri Catholic Church v  Franklinu. 
Do novembra 1961 sta živela v Pittsburgu, nato sta se 
zaradi Frankove službe preselila v Overland Park. Leta 
1976 sta se selila nazaj v Pittsburg. Frances je najprej 
službovala v bolnici, nato pa pri zasebnem zdravniku. 
Upokolila se je v oktobru leta 1987. Frank je delal kot 
pomočnik  direktorja150 v podjetju Pittsburg Midway Coal 
Mining Company.  Upokojil se je leta 1983.

Otrok nista imela. Rada sta se ukvarjala z vrtnarjenjem, 
igranjem golfa in ribarjenjem. Frances še danes živi v 
Kansasu.

148  Fordov avtomobil  Model T je eden najbolj znanih avtomobilov iz začetka 20. stoletja. Več lahko  najdete 
na spletni strani http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T. 

149  Moja predvidevanja je 30. aprila 2009 potrdila tudi sama Frances v pismu, ki mi ga je poslala, kjer 
 navaja, da se je k teti Rose preselila takoj po smrti očeta. V pismu pripoveduje, da so ponjo prišli 
sestrični Roseann in Mary, ki so jo nato odpeljali s seboj v Kansas. 

150  Assistent to the President.

Francesini

potomci

Podpechanovi otroci so sestrično Frances 
sprejeli za svojo. Posneto v maju leta 1933, 
takoj poprihodu Frances k  Podpechanovim 
v Kansas;
Od leve: William, Marie, Louise, Wilma, 
 Roseann, Mathilda in Frances

Frances in Frank H. Ales sta se poročila 
maja 1952 v Kansasu.

1  Frances Slansek  Frank H. Ales
 
- oseba nima potomcev -
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Frances Slansek Ales  
(1928)

Imena: Frances/Slansek/Ales

Rojstni podatki: roj. 30. decembra 1928, Auburn, Illinois

Dočakana starost: -

Zakonec: Frenk H. Ales

Število otrok: ni imela otrok

Poklic: medicinska sestra

Frances, druga hči Franceta in Joshepine, je bila  rojena 
30. decembra 1928 v Auburnu, država Illinois. Iz mladosti 
se Frances spominja, kako so se z ‘modelom T’148  odpeljali 
na obisk k teti Rose in stricu Jacku v Kansas. Najbolj im-
enitno pa je bilo, da je celotno pot vozila avto  mama Jo-
sephine.

Iz pisem Rose Podpechan (roj. Slanšek) svojemu bratu 
Mihi ml. je razvidno, da so Frances Slanšek Podpechani 
posvojili pri njenih štirih letih. Iz tega sklepamo, da je 
Frances prišla k Podpechanom po Francetovi smrti149.

Frances pravi, da je družina Podpechan z njo delala kot s 
princesko. Spominja se, da je imela kljub tragični izgubi 
prelepo življenje. Tudi teta Rose je v svojih pismih, 
 sorodnikom v domovini pogosto omenjala Frankovo 
hčer, ki je zdaj njihova. O njej je vedno govorila s 
 ponosom in ljubeznijo.

V letu 1952 se je Frances izšolala za poklic medi- 
cinske sestre. Z bodočim možem Frenkom H. Alesom 
(* 8. 2. 1921, † 13. 4. 2007) se je Frances spoznala preko 
njegove sestre, s katero sta bili sošolki. Poročila sta se 31. 
maja 1952 v St. Phillip Neri Catholic Church v  Franklinu. 
Do novembra 1961 sta živela v Pittsburgu, nato sta se 
zaradi Frankove službe preselila v Overland Park. Leta 
1976 sta se selila nazaj v Pittsburg. Frances je najprej 
službovala v bolnici, nato pa pri zasebnem zdravniku. 
Upokolila se je v oktobru leta 1987. Frank je delal kot 
pomočnik  direktorja150 v podjetju Pittsburg Midway Coal 
Mining Company.  Upokojil se je leta 1983.

Otrok nista imela. Rada sta se ukvarjala z vrtnarjenjem, 
igranjem golfa in ribarjenjem. Frances še danes živi v 
Kansasu.

148  Fordov avtomobil  Model T je eden najbolj znanih avtomobilov iz začetka 20. stoletja. Več lahko  najdete 
na spletni strani http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T. 

149  Moja predvidevanja je 30. aprila 2009 potrdila tudi sama Frances v pismu, ki mi ga je poslala, kjer 
 navaja, da se je k teti Rose preselila takoj po smrti očeta. V pismu pripoveduje, da so ponjo prišli 
sestrični Roseann in Mary, ki so jo nato odpeljali s seboj v Kansas. 

150  Assistent to the President.

Francesini

potomci

Podpechanovi otroci so sestrično Frances 
sprejeli za svojo. Posneto v maju leta 1933, 
takoj poprihodu Frances k  Podpechanovim 
v Kansas;
Od leve: William, Marie, Louise, Wilma, 
 Roseann, Mathilda in Frances

Frances in Frank H. Ales sta se poročila 
maja 1952 v Kansasu.

Informator:
Frances Slansek Ales, Arma
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1  Wilma May Slansek  Marion Virgil Monroe  Gerald Hanford Wiott
 2  Jesse Franklin Monroe
 2  Loretta Diane Monroe  Joseph Oran Cook  Larry Gene Hill 
  3  Deeanna Louise Cook  Shaun Richard Phares
   4  Curtis Deron Wells
   4  Shaun Michael Phares
   4  Devin Wiott Phares
  3  Joseph Oran Cook II  Iesha Tyler
   4  Javon Joseph Tyler Cook
  3  Gerri May Cook  Christopher Heil
 2  David Gerald Wiott  Amy Wagner
  3  Evan Ryan Wiott
 2  Laura Josephine Wiott  Joseph Oran Cook
  3  Jeremy Oran Cook
  3  Jamie Leeanna Cook

Wilmini

potomci
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Wilma May Slansek Wiott  
(1931)

Imena: Wilma/May/Willie/Slansek/Monroe/Wiott

Rojstni podatki: roj. 27. februar 1931, Auburn, Illinois

Dočakana starost: -

Zakonec: Marion V. Monroe, Gerald H. Wiott

Število otrok: 4

Poklic: -

Najmlajša hči Wilma se je rodila 27. februarja 1931. Od 
smrti očeta do leta 1945 je živela pri krušni babici  Mariji 
Kastelc, rojeni Gorenc. Tega leta pa jo je posadila na vlak 
za Chicago, kamor je odšla k teti, ki jo je vzgajala do 
 konca njenega šolanja. Nato se je zaposlila in se preselila 
na svoje.

Prvič se je poročila151 6. decembra 1952 z Marion 
 Monroem (* 1925, † 2005), vendar sta se že leta 1959 
razšla. Iz prvega zakona ima dva otroka, Jessija (roj. 1953) 
in Lorette (roj. 1955). Leta 1962 se je poročila152 drugič z 
Gerald Hanford Wiottom (roj. 1928). Prvorojenec se jima 
je rodil mrtev, nato sta imela še hčer Lauro (roj. 1964) in 
Davida (roj. 1965).

Do osemdesetih let 20. stoletja sta zakonca veliko  prostega 
časa preživela v vožnji z Geraldovim  motorjem znamke 
Honda. Wilma je še danes kljub bolezni in  starostnim 
tegobam očudovanja vredna. Skoraj  osemdesetletna 
Wilma aktivno uporablja elektronsko pošto. In zadnje 
obdobje mojega pisanja knjige me je skoraj vsak teden 
presenečala in navduševala z vsaj dvema do tremi 
 elektronskimi sporočili na teden.

151 Poročila sta se v CourtHouse, Cook County, Chicago, IL.
152 Poročila sta se v Waveland Congregational Church, Chicago, IL.

Frankove hčere: Wilma, Josephine in 
Frances okoli leta 1932

Informatorki:
Wilma Wiott, Chicago
Loretta Hill, Johnstown
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Fotoalbum

Vloga za ameriško državljanstvo Franceta 
Slanska iz leta 1924

Prvi šolski dan; Frances Slansek in Mathilda 
Podpechan (ok. l. 1934)

Frances Slansek (prva vrsta tretja iz desne) 
na skupinski sliki iz tretjega razreda (l. 1938)
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Mary Podpechan in Josephine Slanšek, 
žena Franca, leta 1936 v Chicagu

Rose Podpechan in njen brat France sta 
imela dokaj številni družini. Skupaj sta  imela 
kar 8 hčera (l. 1988);
(stojijo) Mathilda, Josephine, Wilma, Wilma 
W., (sedijo) Louise, Mary, Roseann

Francetove hčere: Wilma Wiott, Josephine 
Hosticka in Frances Ales (l. 1991)
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Marija Slanšek
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Marija Slanšek Kaluža  
(1889—1955)

Imena: Marija/Marička/Slanšek/Kaluža

Rojstni podatki: roj. 1. januarja 1889, Sv. Jurij 6, Turje

Dočakana starost: 66 let

Zakonec: Ludvik Kaluža

Število otrok: 6

Poklic: gospodinja

Najmlajši otrok Mihaela st. in Apolonije je bila Marija Slanšek 
(roj. 1. 1. 1889). Pred vojno je delala kot dekla v graščini v Širju. 
 Dokaj neobičajno v tistih časih je bilo, da je Marija kot ženska kadila. 
Navado naj bi dobila od tedanje gospodarice širske graščine, ki je 
Maričko oskrbovala s tobakom. 

Poročila se je s sovaščanom Ludvikom Kalužem (roj. 19. 10. 1888) 
v letu 1923.

O njima lahko najdemo zapis tudi v Orožnovi knjigi153.

“Trebežnikovo (Gore 36, prej Sv. Štefan 25, vl. št. 87). Tomaž Slanšek je 
gospodaril do leta 1867. Za njim: Adam Majcen in Jera roj. Slanšek. 
Leta 1889: Valentin Kaluža, Leta 1919: Janez Kaluža in Cecilija, roj. 
Rupnik, leta 1930: Ludvik Kaluža in Marija, leta 1933: Franc Šuntajs 
in Marija roj. Šentjurc, leta 1938: Alojzij Kovač in Marija roj. Goranc, 
leta 1940: Viljem Žulič in Ana roj. Zadovinek, leta 1941: dr. Gustav 
Uhlich.

Ko sta se Adam in Jera Majcen leta 1889 umaknila na  Rebernjakovo, 
kjer je bil Adam doma, sta vzela seboj 6 Trebežnikovih parcel.” 
(Orožen, J. 1958, str. 614)

Čeprav Ludvika in Marijo Orožen omenja kot lastnika Trebežnikovega, 
njuna družina nikoli ni domovala na tej domačiji. Hiša je zgorela 
v požaru, še preden je bila domačija kupljena. Ludvik je domačijo 
nato obnovil in jo nato prodal naprej.

Z Ludvikom sta imela tri otroke, Ivana (roj. 1922), Leopolda (roj. 1924) 
in Jožefo (roj. 1927). Trije pa so umrli še kot dojenčki Frida (še ne 
krščena), Anica (roj. 1930) in Fani (roj. 1932).

Umrla je 13. oktobra leta 1955 in je pokopana v Širju nad Zidanem 
Mostom skupaj z možem Ludvikom (u. 30. 4. 1965).

153 Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, 1958.

Marija Slanšek, poročena Kaluža, z ne-
čakom Ivanom Slanškom (ok. l. 1916)

Maričkina družina z Jesihove domačije
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Ivanovi

potomci

1  Ivan Kaluža  Ljudmila Petovar  Ljudmila Švelc
 2  Vinko Kaluža
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Ivan Kaluža  
(1922—1983)

Imena: Ivan/Janez/Kaluža

Rojstni podatki: roj. 4. julij 1922, Sv. Jurij , Turje

Dočakana starost: 60 let

Zakonec: Ljudmila Švelc

Število otrok: 1

Poklic: železničar

Ivan je bil rojen kot prvorojenec 4. julija 1922 na Jesihovi domačiji v Gorah. 

Med II. svetovno vojno je bil mobiliziran v sile nemške vojske. Poslali so ga na 
zahodno bojišče (Normandija), kjer je bil ranjen in nato zajet s strani zavezniških 
sil. Iz ujetništva se je vrnil zelo pozno, pravijo, da šele leta 1946. Po besedah Fran-
ces Ales rojene Slansek, naj bi njena teta Rose pripovedovala, da je bil Ivan v 
ujetništvu v Združenih državah (Oklahoma).

Poročen je bil z Milko Petovar (roj. 1925) in z njo imel sina Vinka Kaluža (roj. 1948). 
Živela sta v mežnariji v Širju. Žena ga je kasneje zapustila.

Nato se je poročil z Ljudmilo Švelc (roj. 6. 9. 1913), ki je imela sina Leopolda Švelca 
(roj. 1944) z Leopoldom Slanškom (roj. 1912), ustreljenim po vojni s strani pobeg-
lega ustaša. Živeli so v Stražah na kmetiji Slanškov. Bil je zaposlen kot železničar 
na denčarju154. Na kmetiji je bil v veliko pomoč, saj se je lotil vsakršnih opravil in 
bil zelo priročen. Znal je plesti tudi košare. 

Imel je močno astmo. Umrl je 15. marca 1983, pokopan pa je v Širju nad Zidanim 
Mostom.

Leopold Kaluža  
(1924—~1944)

Imena: Leopold/Poldi/Kaluža

Rojstni podatki: roj. 18. september 1924, Sv. Jurij , Turje

Dočakana starost: 20 let

Poklic: delavec v steklarni

Drugorojenec Ludvika in Marije se je rodil 18. septembra 1924. Leopold je delal v 
steklarni v Hrastniku. Veljal je za mirnega fanta, ki ni popival.

Leta 1944 so na domačijo na Straškem hribu prišli partizani in ga s silo odpeljali s 
seboj. Materi so še zatrjevali, da tako ne gredo daleč in da bo lahko vsak dan prišel 
domov pogledat. Od tega dne se ni vrnil domov. Velja za pogrešanega v vojni, 
padel v partizanih (8. 12. 1944, Tihaboj).155 Zanimivo je to, da nihče ne ve, kako se 
je končalo njegovo mlado življenje, kar je za nekoga, ki se je bojeval v partizanih, 
malce nenavadno.

154 Vrsta tovornega vlaka, vozi na določenem odseku in dostavlja prazne vagone postajam ter odpelje 
polne.

155  vir: Sistory.si; Smrtne žrtve med prebivalstvom RS med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Ivan Kaluža je bil zaposlen na železnici.

Bratranci; Ivan Kaluža, Mirko Slanšek in 
Leopold Kaluža. (l. 1938)

Je Poldi padel v borbi ali je postal samo 
ena od mnogih žrtev nasilja v vojni?
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Jožefini

potomci

1  Jožefa Kaluža  Rudolf Tomažič
 2  Zdenka Tomažič  Franc Zupan
  3  Boštjan Zupan
  3  Erika Zupan
 2  Joži Tomažič  Stane Čič
  3  Kristjan Čič
 2  Rudi Tomažič  Joža Stopar
  3  Petra Tomažič
  3  Sabina Tomažič
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Jožefa Kaluža Tomažič  
(1927)

Imena: Jožefa/Pepca/Kaluža/Tomažič

Rojstni podatki: roj. 30. avgust 1927, Sv. Jurij , Turje

Dočakana starost: -

Zakonec: Rudi Tomažič

Število otrok: 3

Poklic: gospodinja

Kot najmlajša je na svet privekala Jožefa (Pepca) 30. avgusta 1927. 
Nosi ime, ki je pri Kalužatoviih tradicionalno156. Poročila se je v 
 februarju leta 1958 z Rudijem Tomažičem (roj. 2. 7. 1932), kasneje se 
je družina preselila na kmetijo157 v Gorah.

Jožefa pripoveduje, da so v Ameriki izsledili tudi njenega strica Jožefa 
Kalužo, ki je bil lastnik Jeshovega. Vendar je v začetku 20. stoletja 
odšel v Ameriko. Na kmetiji je živela bratova družina.  Dokumente 
o njemu, ki jih je Jožefa potrebovala za dokazovanje pravice do 
 dedovanja in jih je pridobila iz Amerike, so na občini izgubili, tako 
da ni znano, kje v Ameriki je živel in s čim se je ukvarjal.

Imata tri otroke, Zdenko (roj. 1958), Joži (roj. 1960) in Rudija (roj. 1964). 
Družina na Jesihovi domačiji, se je ukvarjala s  kmetovanjem, 
 predvsem živinorejo in poljedelstvom. 

 V letu 2008 sta Jožefa in Rudi praznovala zlato poroko. Danes živita 
na Dolu pri Hrastniku, domačijo pa je prevzel sin Rudi z družino. 
Kljub neugodnim razmeram za kmetovanje v primerjavi z nižinskimi 
kmetijami, Rudi ml. nadaljuje s tradicijo obdelovanja zemlje 
 prednikov. Povsem je obnovil tudi samo domačijo na  Jesihovem.

Sestra Zdenka in mož Franc sta v bližini domačije zgradila hišo, na 
tako imenovani Matevževni, kjer je včasih stala klet. V neposredni 
bližini leži ogromna vrtača.

156 Pred njo ga je nosila njena teta Jožefa Kaluža, poročena Slanšek, njena sestrična Jožefa Slanšek (ki je 
umrla že kot otrok), njen stric Jožef Kaluža ml. (roj. 1885) in njen dedek Jožef Kaluža st.

157 Jeshovo; jesih -a m ‘kis’ (16. stol.). Prodajalec kisa, jesihar, je včasih ob prihodu v vas svojo dejavnost 
glasno oznanjal, od tod dreti se kot jesihar. (Snoj 2003, str. 240)

Tomažičevi okoli leta 1967

Pepca z družino

Informatorja:
Jožefa Tomažič, Dol pri Hrastniku
Rudi Hohkraut, Zidani Most
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Fotoalbum

Kalužatova fanta Ivan in Poldi (sedita) s 
sovrstnikoma.

Birma Vinka Kaluže; (z leve) Cvetka, Joža, 
Ivanka, Ludvik, Karolina, Ivan, Milka, Miha, 
Ivan, Joža, Pepca, Fani; (spredaj) Mirko, Vinko 
in Rudi (ok. l. 1960)

Poroka Jožefe Kaluža in Rudija Tomažiča 
(l. 1958)
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Poroka Ivana Kaluže in Ljudmile Švelc; (z 
leve) Zinka in Cene Švelc, Milka in Ivan, Rudi, 
Pepca, ter otroci

Bratranci Ivan Kaluža, Mirko Slanšek in 
Leopold Kaluža (l. 1938)

Vnuki Jožefe Tomažič Kaluža (l. 2008)
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Imensko kazalo 

A
Ales

Frenk H.  129

B
Brezovšek

Helena  21, por. Slanšek

D
Daniels

Jennifer  113
Delač

Brane  93
Lana  93

Dobnikar
Franci  71

Dolanc
Ciril  98
Franc  98
Marija  97, 98, por. Slanšek
Slava  97, 98, por. Kukovič

domačija
Brajtkova  27, 66
Bregovčanova  20
Dolinčanova  30
Drajslerjeva  19
Iškarjotova  27, 67
Jesihova  27, 139
Kaluževa  27
Kirnova  27
Koširjeva  27
Lavričeva  80
Mokotarjeva  77
Olpačeva  27, 29
Prešičkova  27
Pšeničnikova  27, 28, 29, 31, 32, 33, 61, 111
Repretinova  27
Riflova  27
Sčasova  29
Skobčeva  27, 68
Slanščičeva  21
Slanškova  19
Soldatova  27, 31
Srevinova  27, 31
Šerganova  32
Škorjeva  62
Štorovčanova  79
Teršek Omahnetova  46, 49
Trebežnikova  20, 135
Vernikova  30
Volajeva  27
Zagorjanova  30
Zaleskega Hribarja  30, 98

Dornik
Sebastjan  32

E
Erjavec

Zlata  74, por. Strel

F
Filpi

Andy  113
Flis

Alojz  92

G
Glinšek

Beti  67
Ivan Johan  67, 94
Marija  67
Miro  67

Gmeiner
Karel  49

Golob
Marko  29
Terezija  55

Gorenc
Marija  125, 131, por. Kastelc

Gričar
Tomaž  29

Groznik
Ernest  41
Ernest ml.  41
Igor  41

H
Hartweger

Edmund  111, 115
Edmund jr.  111, 115
Rosalie  115, por. Oppenheim

Hochkraut
Ferdinand  92
Jernej  92
Karolina  92, por. Flis

Hofbauer
Alojz  17

Hohkraut
Matej  94
Rudolf  60, 64, 92, 94
Tina  94
Uroš  94

Holešek
Jakob  66
Martin  30

Horvat
Amalija  62, por. Zupanc, Lešek
Romana  82

Hosticka
Allen  127
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Allen Francis jr.  127
Carolyn  127, por. Poulsom
Catherine Marie  127, por. Jones
Cheryl  127, por. Svee
Christine Ann  127, por. Thomka
Cynthia Ann  127, por. Henning
Frank Allen  127

Hribar
Marija  68, por. Potušek
Marjan  72
Martin  30

Hribšek
Anton  63

J
Jager

Ivan  62, 64

K
Kadunc

Elizabeta  30
Kaluža

Alojz  66
Ana  135
Anton  66, 67
Anton II  66
Franc  66
Frančiška  66, 67, 135, por. Kos
Frida  135
Ivan  135, 137
Ivan II  66
Janez  135
Jožef  66
Jožefa  17, 25, 30, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 79, 87, 

por. Slanšek
Jožefa II  28, 135, 139, por. Tomažič
Jožef ml.  66, 139
Leopold  135, 137
Ludvik  66, 135, 137
Luka  66
Marija  66, por. Glinšek
Martin  29
Valentin  135
Vinko  137

Kastelc
Angela Agnes  125, 127
Franc  125
Josephine  113, 125, 129, por. Slansek

Klančišar
Alojzija  87, 88, por. Slanšek
Jožef  87, 88
Jožefa  92, 93, por. Skubic
Jožef ml.  79, 87, 92
Marija  92, por. Resnik

Klopčič
Jožefa  81, por. Trebušak

Knez
Anica Anita  77, por. Mekše
Ivan  77
Ivan ml.  77
Joža  77, por. Kmetič
Martin  30

Kolander
Bojan  98

Koricky
Janko  60

Koritnik
Franc  77

Kos
Marija  74

Košir
Apolonija  29
Jožef  29

Kregar
Irena  73, por. Tovornik
Mirko  73
Mirko ml.  73

Kuhar
Frančiška  37, 39, 41, por. Slanšek

L
Leban

Verna  117, por. Podpechan
Lešek

Franc  62

M
Majcen

Adam  135
Mokotar

Jožefa  77, por. Slanšek, Koritnik
Monroe

Jesse  131
Lorette  131, por. Cook, Hill
Marion  131

O
Ocepek

Valetina  81, por. Slanšek
Omejec

Marija  49, por. Štih
Orožen

Jera  29, por. Slanšek
Ovca

Ivana  87, 88, por. Klančišar

P
Pavelšek

Borut  82
Jože  79, 80
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Andrej  20, 22
Anton  30, 56, 59
Blaže  18, 20
Bogdan  80, 81
Božena  37, 39, por. Erman
Branko  80, 81
Darinka  39, por. Cestnik
Ferdinand  30, 45, 46, 49
Franc  22, 28, 29
France Frank  30, 56, 110, 113, 125
Frančiška  55, 64, 79, 87, 91, 92, 94, 97, por. Klančišar, 

Hohkraut
Friderik Fric  37, 55, 69, 91, 97, 98
Helena  29
Ivana Ivica  88, por. Bratec
Ivan Anzek  30, 37, 39, 41
Ivan ml.  39
Ivan st.  37, 39
Ivan Žani  55, 64, 69, 77, 85
Janže  18
Jera  22
Jera II  20, 135, por. Majcen
Jera III  29, por. Gričar
Jožef  97
Jožefa  25, 55, por. Dolanc
Jožefa II  97
Jurij  18, 22
Jurij II  29
Karolina  55, 71, 72, 73, 74, por. Strel
Kristina  81
Leopold  55, 62, 64, 69, 85, 92, 97, 137
Ljudmila  39, por. Stradar
Luka  18
Marija  25, 30, 39, 55, 56, 66, 135, 137, por. Kaluža
Marija II  37, 41, por. Groznik
Marija III  29, por. Košir
Marija IV  30, 98, por. Hribar
Marija Marica  77, por. Knez
Marija V  30
Marjeta  20
Marko  21
Martin  21
Maruša  81
Matej  22
Matej II  29
Matic  81
Matija  18, 19, 21
Mica  18
Mihael  28, 29
Mihaela  55
Mihael Milan  79, 80
Mihael ml.  17, 30, 39, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 71, 

72, 87, 89, 91, 92, 97, 125, 129
Mihael st.  30, 31, 55, 135
Miha ml.  79
Milan  80, 81
Miroslava  97, 98
Nejc  81

Jožefa  79, 82
Slava  79, 81, por. Zajc

Petovar
Milka  137, por. Kaluža

Podpechan
Jake  109, 125, glej tudi Podpečan Jakob
Laverne  117, por. Sass
Louise  110, 111, 113, 115, por. Hartweger
Mary  110, 111, 113, 115, por. Straus
Mathilda  110, 111, 113, 117
Roseann  110, 111, 113
William  110, 113, 117
Wilma  110, 115, por. Prosence

Polšak
Jakob  62

Potušek
Anton  68
Jakob  49, 68
Janez  68
Jože  55
Jožef  68
Jurij  68
Jurij ml.  68
Marija  49, 68, por. Klanjšek
Terezija  66, 68, por. Kaluža
Terezija II  68

Primožič
Marija  71, por. Strel

Prosence
Rudy  115

R
Rupnik

Cecilija  135, por. Kaluža

S
Sass

Robert  117
Seme

Terezija  67, por. Kaluža
Sevšek

Franc  71
Skubic

Igor  93
Karel  93
Nataša  93
Nejc  93

Slansek
Frances  110, 125, 129, por. Ales
Frank  125
Josephine  125, 127, por. Hosticka
Wilma  125, 131, por. Monroe, Wiott

Slanšek
Alojzija  30
Ana  97, 98, por. Babič
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Neža  19
Nina  81
Pongrac  18, 28, 29
Rozalija  30, 45, 56, 109, 110, 111, 113, 117, 125, 129, 

por. Rose Podpechan
Rupert  18, 19
Sebastijan  29
Stanislav  55, 69, 87, 88, 93
Stanislav ml.  88
Štefka  49, 55, 79, por. Pavelšek
Terezija  29
Tomaž  20, 135

Stankovič
Arandjel  74
Damjan  72, 75
Mojca  75

Straus
Andrew  113
Charles  113
Justine  113, por. Smith, Daniels
Polona  109, 111, 113, por. Filpi

Strel
Cvetka  71, 74, por. Stankovič
Franc  71, 72
Jolanda  74, por. Gobec
Jožefa  55, 71, 74, por. Škegro
Mirjana  74, por. Peterkovič
Miro  71, 74
Stanislav  71
Viktor  71, 72
Viktorija Vika  71, 73, por. Kregar

Strožar
Ljudmila  39, por. Slanšek

Š
Šergan

Andrej  32
Franc  32
Jakob  32
Marija  68, por. Potušek
Neža  32, por. Volaj

Škegro
Anton  74
Borut  74

Škruba
Marija  94, por. Hohkraut

Šmit
Špela  81, por. Slanšek

Štih
Karel  46, 49, 50, 68, 73
Marija  46, 49, por. Mlinarič
Marija ml.  49, por. Logar
Štefanija  49, 50, por. Bedenik
Viktorija  49, por. Koprivec

Švelc
Leopold  64, 85, 137
Ljudmila  64, 85, 137, por. Kaluža

T
Tabor

Anton  31
Apolonija  25, 30, 31, 32, 55, 56, 135, por. Slanšek
Janez  31
Jurij  31
Miha  31

Tomažič
Jožefa  139, por. Čič
Rudi  139
Rudi ml.  139
Zdenka  139, por. Zupan

Topolovšek
Josip  17

Trebušak
Janez  81
Janez ml.  81
Jožefa  80, 81, por. Slanšek
Marija  81
Štefka  81

U
Učakar

Marija  32

V
Volaj

Aleksander  31, 32
Jera  31, 32, por. Tabor
Pongrac  31

Vrtačnik
Matej  55

W
Wiott

David  131
Gerald Hanford  131
Laura  131, por. Cook

Z
Zajc

Viktor  79, 81
Žolger

Antonija  98, por. Dolanc
Zupan

Štefka  81, por. Slanšek
Zupanc

Jurij  30
Katarina  29, 30, por. Slanšek







Z mahom prekriti ostanki Slanškove domačje.
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“Zapuščina naših dedov nam je, da lahko rečemo,  

izviramo iz enega najlepših kotičkov Zasavja. Čeprav nas ni veliko, 

vemo da naša kri že skoraj 450 let diha s Turskimi gozdovi  

in se napaja v moči Straškega hriba.  

Ko se vračamo tja na prisojno stran Straškega hriba,  

kjer se še danes razkošno bohoti ljubezen do narave in skrbnost 

naših prednikov do imetja, v podobi mogočne lipe  

ob ostankih nekdanje domačije.«

Lipa  
zelenela  

je ...
Pot skozi zgodovino 
rodbine Slanšek

M a t e j  H o h k r a u t




