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Tu torej gomila zdaj tvoja leží,

tu torej zdaj srce pokojno ti spí!

Glej, plošča še kaže kamnéna

njegovega črke iména.

Pač dolgo že, dolgo je tu pod zemljój!

In meni se zdi, kot bi bil pred menój:

Ves, kakor mi žije in diše,

ves, kakor pravljíca ga riše …

(Pevčev grob, A. Aškerc)
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Odkar ta svet stoji,
sprašujemo se skoraj vsi,
kje naših daljnih prednikov
se skrivajo sledi.

Kje so živeli, kaj so počeli,
da sebe so in svoje bližnje preživeli.

Le redki v težkih hudih časih so uspeli,
ob množici poguma in vrlin
so zagotovo tudi dosti sreče imeli.

Za kruh in boljši jutri
so mnogi se podali daleč v tujino,
odšli so sami ali pa celo z družino.
A večina je ostala in garala tu,
priklenjena na zemljo, dom in domovino. 

Orali njive, polja so, sejali, želi,
gradili, zidali, kopali rove,
z živino trgovali, sekali gozdove ...
 
Bili kovači so, rudarji in mesarji,
trgovci, švercerji pa tud' žandarji,
rokodelci in oštirji,
oficirji in bankirji.

Po daljnem širnem svetu srečujemo 
sledove njihovih in naših korenin,
zbledele so podobe, ohranjen je le kak spomin,
na mnoge, ki so nekdaj bili in so odšli.
In vendarle kak mali delček, zdaj potomci
v sebi zagotovo nosimo tud' mi.

Nada Kos Hochkraut

ZAHVALA

Moje raziskovalno delo je močno povezano in 
odvisno od sodelovanja z mojimi sorodniki 
in potomci rodbine, ki jo raziskujem. Zato gre 

velika zahvala vsem, ki so mi stopili naproti in mi bili v 
veliko pomoč pri zapisovanju naše zgodovine. Skupaj 
smo dosegli, da bodo zgodbe naših prednikov ostale z 
našimi zanamci, pa naj jih veter življenja zanese, kamor 
že bodi, pot do korenin jih bo vedno vodila v hribovske 
vasice spodnje Štajerske, na področja, posejana z 
vodnimi vrelci.

Predvsem pa bi se rad zahvalil moji družini, očetu Rudiju, 
mami Mari, prastricu Ivanu Hohkrautu, pokojnemu 
Branku Gračnerju, Tanji Hohkraut in njeni družini, Darji 
Klukej, Konradu in Mojci Hohkraut, Franciju in Aniti 
Breznikar, Anici Bajda, Ivani Vrviščar, Edu Bulki, Tjaši Hochkraut, Johnu Hochkrautu 
in Theresi Jaap iz Amerike, Nini in Zdenki Mažgon, Zvonetu in Damjanu Cigoletu, 
Marku in Jožetu Svetu, Rosani in Nevenki Breznik, Marku, Antonu in Janezu Hoh-
kratu iz Sevnice, Jožetu Hohkrautu iz Velenja, Tjaši Hohkraut in Veri Baloh iz Jagoč, 
Miranu in Poldiju Hohkrautu iz Brstnika, Štefki Krajnc, Nadi Kos Hochkraut, Mileni 
Skalič iz Brstovnice, Francu in Branku Hochkrautu iz Malih Grahovš, Anici in Pepiju 
Frankoviču, Veri Majetič, Nadi Primon ter vsem ostalim, ki so prispevali podatke.

Na moje veselje je v sodelovanje privolil tudi Bojan, ki ga neizmerno cenim kot 
fotografa in človeka. V svojih delih mojstrsko zajame trenutek v času, ki ne odra-
ža realne slike prostora, temveč ga likovno nadgradi in mu vdahne umetniške 
razsežnosti. S svojim odličnim poznavanjem lokalne zgodovine in fotografije 
je temu raziskovalnemu delu dodal povsem nove kvalitete, za kar sem mu zelo 
hvaležen.

Iskrena zahvala tudi gospe Mariji Kronovšek, ki je nesebično ponudila pomoč in 
poskrbela, da so besedila v knjigi v pravilni in lepi slovenski besedi.

Posebna zahvala velja tudi pokojnemu g. Jelencu za prevod šmiklavške kroni-
ke, kaplanu g. Klemnu Jagru, prebivalcem šmiklavške župnije, zaposlenim v 
čitalnici Arhiva RS, čitalnici Nadškofijskega arhiva v Mariboru in Ljubljani, Daniju 
Hochkrautu za pomoč in podporo ter kolegici, rodoslovki Vlasti Knapič.

'Vita mortuorum in memoria est posita vivorum.'

'Mrtvi živijo v spominu živih.'

(Cicero)

Slika 1: Mežnarija in za njo kuracija ob 
šmiklavški cerkvi. [B. Dremelj]
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UVODNA BESEDA

Knjiga o zgodovini rodbine Hochkraut predstavlja moje drugo rodoslovno-
raziskovalno delo in hkrati tudi zadnji člen v zbiranju snovi za zgodovino 
rodbine in prednikov po strani mojega očeta. Obe knjigi skupaj predstavlja-

ta zgodbo in zgodovino kmečkih ljudi v geografsko dokaj ozkem delu spodnje 
Štajerske, ki sega vse tja do srednjega veka. Kljub temu da lahko trdimo, da gre za 
prednike z večstoletno slovensko tradicijo, nas že sami priimki naših prednikov 
in zgodovina okraja napeljujejo k misli, da se po naših žilah pretaka mešana kri.

Priimek Slanšek1 nakazuje, da predniki izvirajo iz naselja Lahomšek pri Laškem 
(Slahomle, Slahomsheka).2 Samo ime pa nakazuje predslovanski, romanski izvor, 
tako da bi pripadniki rodu Slanškov morebiti lahko bili tudi potomci antičnih pre-
bivalcev tega območja.

Pri priimku Hochkraut se spogledujemo z mislijo, da gre za ime, nastalo v deželah 
germanskega izvora,3 pa čeprav tega priimka danes ne najdemo v nobeni izmed 
germanskih držav.

Prav tako priimek Bergomaš4 nakazuje, da so predniki živeli na področju Bergama 
v današnji Italiji. To tezo je podprl tudi pomembni zgodovinar 19. stoletja Ignacij 
Orožen.

Prihodnost nam bo z razvojem genetike verjetno ponudila natančnejše odgovore 
tudi na vprašanja o izvoru naših prednikov. Trenutno sam razpolagam z rezultati 
etničnega izvora samo dveh predstavnikov rodbine, kar je premajhen vzorec za 
resnejše analize.5

Moj cilj je bil zbrati podatke o vseh nosilcih priimka, ki mi jih uspe najti. Izhajal 
sem iz dejstva, da gre za zelo redek priimek, ki se v 18. stoletju pojavlja samo v 
dveh vasicah nad Laškim, danes pa se je razširil preko Atlantika in na širšem ob-
močju Republike Slovenije. Iz rezultatov raziskav gre sklepati, da smo vsi nosilci 
priimka pripadniki istega rodu. Prav verjetno pa je, da bi v primeru obstoječih 
pisnih virov, našega skupnega prednika našli, že nekje ob začetku 17. stoletja, ko 
so laško gospoščino kupili plemiči Mosconi.

Knjiga ni samo kronološki zapis razvoja rodbine, ampak poskuša grobo opisati 
tudi okolje, ki je ključno vplivalo na razvoj in potek dogodkov vsakega izmed po-
sameznikov. Moj namen je bil slediti znanstvenim metodologijam raziskovanja in 
ob tem ustvariti raziskovalno delo, ki bo splošno razumljivo in bo služilo v poduk 
o njihovem izvoru tudi našim potomcem.

Matej Hohkraut

     Šempas, 23. september 2018

1 Tej rodbini je posvečeno moje delo Lipa zelenela je ...
2 Goričar, M., Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in krajevnih imen med Slovenci, Etnolog 

l. 1939, str. 97.
3 Jelovšek, E., Jurklošter nekoč in danes, str. 37.
4 Helena Zupan iz Povčena je potomka Bergomašev, posledično pa tudi vsi potomci nje in moža Jerneja 

Hochkrauta iz Rimskih Toplic.
5 Oba testa sta bila narejena pri ponudniku myFamily Tree DNA (www.familytreedna.com).

Matej Hohkraut,
prof. likovnih umetnosti in informatik

Avtor na področju rodoslovja intenzivno deluje že dobrih deset let. Ker ga 
poleg rodoslovja privlači tudi domoznanstvo in obča zgodovina, so njegova 
raziskovalna dela multidisciplinarna in zajemajo gradiva in spoznanja iz 
različnih poročji delovanja in bivanja naših prednikov.
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HOCHKRAUT
(Ochrauth / Hochkraut / Hohkraut / Hohkravt) 

Hochkraut je v Sloveniji redek priimek. Po statističnih podatkih1 živi v Sloveniji 43 
oseb s tem priimkom. Priimek Hohkraut ima 59 oseb, z obema različicama skupaj 
največ, 66 oseb živi v savinjski regiji, okoli 10 v zasavski in posavski regiji. Drugi 
živijo na Goriškem, v osrednjeslovenski, gorenjski in notranjsko-kraški regiji.

V 19. stoletju je obstajal samo priimek Hochkraut. Različica brez črke 'c' se je po-
javila po drugi svetovni vojni, in sicer zaradi odklonilnega odnosa Slovencev do 
priimkov germanskega porekla oziroma tudi do vseh oblik, ki so kakor koli nami-
govala na germanski izvor. Različica s črko 'v' namesto črke 'u' pa se je pojavila kot 
napaka uradnikov pri vpisovanju podatkov v uradne dokumente. Kljub opozori-
lom občinski uradniki niso želeli popraviti napake, tako da so trije člani družine 
Hohkraut iz Zidanega Mosta uradno postali Hohkravti.

Beseda hochkraut izvira iz nemščine in je po pomenu ena izmed narečnih besed, 
ki opisuje začimbo koper (Anethum graveolens).2 V starem Rimu so verjeli, da 
povzroča impotenco. V srednjem veku so dekleta verjela, da bodo imela v zakonu 
več besede, če na dan poroke skrijejo v čevelj vejico kopra.

Pred koncem 18. stoletja najdemo dosledno zapisovanje priimka v obliki 
Ochraut(h), ki spominja na slovensko besedo ohrovt.3 Zanimivo pa je, da se je 
sprememba po omenjenem obdobju izvedla v zelo v kratkem času in dosledno 
pri vseh nosilcih priimka. V 19. stoletju se praktično stara oblika v uradnih zapisih 
ne pojavi več.

Danes je primek Hochkraut med ljudmi najbolj poznan zaradi narodnega heroja 
Alojza Hochkrauta (njegovo ime nosijo ulice, naselja, društva, šola) in gostinca 
Danijela Hochkrauta, lastnika tremarskega gostišča Hochkraut.

1 Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije, http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl (26. 6. 
2018).

2 Dill, Indischer Dill, Gartendill, Kapernkraut, Hochkraut, Gurkenkraut, dosegljivo na https://www.leben-
smittellexikon.de/d0000480.php (24. 6. 2017).

3 Prevzeto in po disimilaciji prenarejeno iz nem. Kohl kraut (zelje), zloženke iz nem. Kohl 'zelje' Kraut 'zel' 
(Snoj, M., Slovenski etimološki slovar).
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Skozi zgodovino rodbine

nižjega sloja je velikokrat značilno, 
da so nastali po osebnih lastnostih, 
še posebej, če so bile te slabšalnega 
značaja.

V knjigi Switzerland and the adja-
cent portions of Italy, Savoy, and 
Tyrol: handbook for travellers, iz 
leta 1913, na strani 425 najde-
mo omembo ledenika Hochkraut 
(Hochkraut Glacier). Več podatkov o 
izvoru imena nisem uspel pridobiti, 
se pa verjetno navezuje na podrast 
oziroma nakazuje, da ledenik ni ob-
stojen preko celotnega leta.13

Priimek Hohkraut je uporabila v 
svojem romanu Ledinčani tudi pisa-
teljica Manica Lobnik, kjer piše, da je 
oseba iz romana, jugoslovanska poštarica, prevzela ime Anna Maria Hohkraut.14

Južno od Dunaja se danes nahaja vinski bar z imenom Hochkräutl,15 vzhodno od 
Salzburga pa park z imenom Hochkreut.16 Na območju Bavarske lahko najdemo 
kar nekaj geografskih območij po imenu Hochreut, ki so večinoma vezana na 
puščavska območja, v dveh primerih pa tudi na goro in zaselek v okrožju Passau. 
Naselje Hochkreut (989 m) je ob vznožju gore Wendelstein nad krajem Bayri-
schzell, ki leži južno od Münchena.

V župnijskih knjigah iz 17. in 18. sto-
letja vse do l. 1765 namesto zapisa 
Hochkraut dosledno zasledimo za-
pis priimka v obliki Ohrouth(in).17 V 
letih 1765–75 naletimo na dva za-
pisa v obliki Ochrouth, v letu 1775 
v primeru poroke vdovca Jakoba 
iz Sela pa prvič obliko Hochkraut. 
Po tem letu še nekajkrat naletimo 
na prvotno obliko priimka, vendar 
po začetku vodenja matičnih knjig 
župnije Sv. Miklavža se prvotna obli-
ka pojavi samo še v dveh primerih 
zapisa smrti.18

Lahko pa uporabimo tudi 
interpretacijo, da je prvi del priimka 
samo pridevnik, hoch namreč po-
meni visok. Lahko bi šlo za pridev-
nik, po katerem so razlikovali med družinami z istim priimkom.

Prvotni zapis spominja na ime kraja Öhret v zgornji Avstriji.

13 »Above the Trift Alp, 3-3 1/2 hrs. from Saas (porter 8, mule 15 fr.), is the small Hotel Weissmies (9187'; 12 
beds at 5, B. 2, L. 3, D. 5, P. 10-12 fr.), commanding a view of the Mischabel, Monte Rosa, etc., a starting-
-point for expeditions in the Fletschhorn group. Walks may be taken hence to the (40 min.) Belvedere in 
the 'Breiten Wange', at the foot of the Jagihorner, affording a magnificent prospect, and to the Grosse 
Trip Glacier (1 hr.), the Hochkraut Glacier (1/2 hr.), and the Mellig Glacier (1/2 hr.).«

14 Lobnik, M., Ledinčani, str. 463.
15 https://www.facebook.com/Hochkraeutl
16 https://www.kindaktuell.at/ausflugstipp/wildpark-hochkreut.html
17 Samo v primeru iz l. 1753 je kot poročna priča zapisan Sebastiano Okraut.
18 Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868, str. 9 in 59.

IZVOR PRIIMKA

Izvor priimka Hochkraut do danes ni poznan. Kljub domnevno germanskemu 
izvoru4 priimka danes ne zasledimo v nobeni germanski državi, tako da je verje-
tno nastal na območju Spodnje Štajerske, ki je v obdobju srednjega veka bila del 
Svetega rimskega cesarstva in s tem tudi območje nemško govorečega uradni-
škega jezika.

Podobni priimki
Če priimek razstavimo na Hoch in Kraut, pridemo do ugotovitve, da sta to priim-
ka, ki sta dokaj pogosta v sosednjih državah severno od nas. Priimek Hoch se že 
v srednjem veku pojavlja na področju današnje Švice in Češke. Podobni priimki 
so Hok, Hokk, Hoek, Hoekk, Hohk, Hoher, Yoke, Hochart, Hochmann, Hohmann.

Priimek Kraut pa prihaja s področja Bohemie (Češke) in izvira iz zgornje nemške 
besede 'kraus', ki pomeni skodran. Podobni priimki so Krauss, Krausse, Kraus, Kra-
use, Krausser, Krauser, Crauss, Crausse, Craus.5

Oba zgoraj navedena priimka se navajata v Leksikonu slovenskih priimkov.6 
Hoch7 sicer v obliki Hoh in v letu 2006 v Republiki Sloveniji ne beležimo več ni-
kogar s tem priimkom, oseb s priimkom Kraut pa je v Sloveniji kar nekaj deset, 
večinoma na področju Štajerske. Ob iskanju po bazi avstrijskih rodoslovcev pa 
lahko opazimo, da se oba priimka pojavljata v župniji St. Wenzel v Nikolsburgu 
(Mikulov, Republika Češka).8 

Na Tirolskem se pojavljata priimka, ki sta zelo podobna (Hochreiter, Hochrauter).9 

Teze o izvoru in nastanku
Prvi nosilci priimka naj bi po sedanjih tezah prišli v naše kraje z bavarskimi ste-
klarji, ki so bili zaposleni v jurklošterski steklarni ob koncu 18. stoletja.10 Da pa je 
ta teza napačna, čeprav smiselno zelo mogoča, bom poskušal dokazati z zgodo-
vinskimi dejstvi in navedbami, ki sem jih zbral med svojim raziskovanjem in niso 
v prid tej interpretaciji (glej »Korenine« na strani 53). To tezo nam potrjuje tudi 
kurat Ripšl, ki v kroniki kurije (l. 1857) navaja, da so vsi prebivalci kurije Sv. Miklavža 
brez izjem slovenskega rodu.

Če se še malce poigramo z besedo kraut, v glagolski obliki (krauten) dobi pomen 
opravila pleti, okopavati, kar bi nakazovalo izvor priimka iz opravila, dela, ki ga 
je opravljala določena oseba. Beseda kräuter pa je nemška beseda za besedo 
začimba, zdravilna zelišča, kar bi nas privedlo do podobnih zaključkov. Besedo 
kraut bi lahko prevedli kot zelika, zel, zelišče. Ta interpretacija postane zanimiva 
predvsem ob podatkih krajevnega leksikona,11 da na področju župnije Sv. Miklav-
ža uspeva obilica zdravilnih rož, ki jih domačini nabirajo tudi za nadaljnjo prodajo.

Ena izmed interpretacij priimka je tudi, da naj bi povzemala lastnost domišljavost, 
torej naj bi prvotni nosilec imena imel izrazito lastnost domišljavca.12 Za priimke 

4 Torkar, S., Priimki na Slovenskem, str. 74.
5 http://www.houseofnames.com
6 http://www.rodoslovje.com
7 V zapisih iz l. 1467 se navaja kraj Hoch v neposredni okolice Nove Cerkve; Blaznik (1986).
8 https://familia-austria.at/index.php/datensammlungen/stammbaeume/list
9 genteam.at (Osmrtnice; Spominske kartice Tirolska)
10 Jelovšek, E., Jurklošter nekoč in danes, str. 37.
11 Krajevni leksikon dravske banovine, l. 1937.
12 Maček, J., Vrh nad Laškim skozi stoletja, str. 198.

Slika 2: Karta z označenim ledenikom 
Hochkraut

Slika 3: Zapis priimka iz leta 1779, ki je bil 
naknadno popravljen v staro obliko [ŠAM; 
Krstna knjiga Laško, 1756–1780.]
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ZGODOVINA
Ker je o zgodovini Laškega19 in okolice bilo napisanega že veliko, je poglavitni 
namen tega poglavja postaviti zgodovinski okvir in predstaviti predvsem tiste 
zgodovinske dogodke in osebe, ki so bili neposredno povezani ali so vplivali na 
rodbino in razvoj dogodkov, povezanih z njo.

Ime osrednjega kraja na področju sotočja Save in Savinje – Laško nakazuje, da je 
tradicija naseljevanja v teh krajih obstajala že pred Slovani. Slovenci so staroselce, 
na katere so naleteli ob svoji naselitvi, poimenovali z imenom Vlahi ali Lahi. S tem 
imenom so označili Romane, poznoantične prebivalce naših krajev in romanizira-
ne prebivalce še starejših keltskih in ilirskih etničnih skupin iz prazgodovinskega 
časa.20 Prav na področju Laškega najdemo največ takšnih imen v Sloveniji, kot so: 

19 Prva omemba ok. 1145: Tyver; Blaznik (1986).
20 Laški zbornik, št. 2, 1976, str. 197.

Slika 4: Izsek iz litografije Trga Laško, avtorja 
B. Fiedlerja iz  l. 1856 [Fiedler; Bernhard 
(1856). Markt Tüffer. URN:NBN:SI:IMG-
V4GASWAC from http://www.dlib.si]

Slika 5: Detalj karte Spodnje Štajerske 
ob koncu 17. stoletja (Styriae Ducatus 
Fertilissimi Nova Geographica Descriptio, l. 
1678)
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Oris Zgodovine Laškega Okraja

Lahomno,21 Lahomšek, Laško, Laška vas, Lahov graben in potok Lahomščica, torej 
lahko iz tega zaključimo, da je bilo to področje obljudeno in poseljeno že v času 
antičnega Rima. Velika verjetnost je, da so se antični prebivalci v času preselje-
vanj, pozne antike, zaradi varnostnih razlogov umaknili iz doline na višje ležeče, 
težje dostopne in odmaknjene hribovske postojanke,22 kar nam potrjujejo tudi 
nekatera arheološka odkritja v širši okolici.23

Stari Rimljani so gotovo v teh krajih postavili naselbine predvsem zaradi toplotnih 
vrelcev. Tako je poleg rimske ceste Celje–Zidani Most znan tudi odsek ceste, ki se 
je cepil pri Laškem čez Savinjo proti Marija Gradcu, Lahomnemu v Vranje, nato 
Brezovo in naprej proti Brestanici.24

Današnji ostanki na tem področju nam pričajo o prisotnosti Gotov in Bizantincev 
po zatonu starorimskega imperija ter seveda Langobardov, ki so s svojimi stra-
teškimi odločitvami posredno prispevali h kasnejši naselitvi Slovanov na to 
ozemlje.25

Laško se je kot središče tega okrožja uveljavilo že v 12. stoletju. Že leta 1182 se 
omenja kot kraj,26 v l. 1227 pa že kot trg. V 11. stoletju je laško ozemlje spadalo v 
sklop Savinjske marke (Ažvini), v prvi polovici 12. stoletja v sklop mariborskega 
gospostva (Spanheimi), od 1148. leta pa pod Štajersko (Traungavi). Od leta 1192 
spada Laško pod Avstrijo (Babenberžani), po njihovem izumrtju l. 1246 češko–
ogrskemu intermezzu, nato pride v l. 1278 v roke Habsburžanom.27

Po podatkih babenberškega urbarja iz leta 1227 lahko sklepamo, da so se pod-
ložniki laškega okraja intenzivno ukvarjali s svinjerejo, ovčjerejo, čebelarstvom, 

zlasti pa s pridelovanjem pšenice, ovsa in boba.28

Za habsburški (albrehtov) urbar iz konca 13. stoletja je 
poleg tega, da dokaj natančno oriše laški okraj, značilno 
tudi pogosto poimensko navajanje podložnikov, zlasti 
županov.29 Listina navaja, da je morala navadna podlo-
žna kmetija poleg znanih bremen oddati mero pšenice 
in boba, čehuljo (deca) lanu, pišče in 10 jajc. Poleg tega 
pa še posebej upravniku urada 2 meri pšenice, 4 mere 
ovsa, 6 mesnih kolačev, za župana in krajevno skupnost 
pa še posodo (ydria) medu, 2 čehulji lanu, pišče, 20 jajc, 
v grad (curia) mero boba, upravniku 2 2/3 mere ovsa, 6 
mesnih kolačev, za meso 3 srebrnike in sire ali piščeta v 
vrednosti ena in pol srebrnika. Vsak podložnik (glava dru-
žine) je moral razpolagati tudi s konjem za službovanje 
vladarju.30

Od 1336 do svojega konca l. 1456 so laškemu okraju 
gospodovali Celjski grofje. Za časa Hansa Turjaškega (l. 
1524) je na podlagi starejšega neohranjenega reformira-
nega urbarja nastal laški urbar.31

Po smrti zakupnika laškega gospostva Volka Engelber-
ta Turjaškega se je laško gospostvo l. 1554 zadolžilo pri 
Janezu Valvasorju, bogatem plemiču v turnski graščini v 

21 9. 9. 1209: rivulus dictus Lochomel; Blaznik (1986)
22 Laški zbornik, št. 2, 1976, str. 207–208.
23 Rifnik nad Šentjurjem in Ajdovski gradec
24 Curk, J., Ob 750-letnici Laškega; Kronika, 25. letnik, Ljubljana, 1977.
25 Ciglenečki, S., Pólis Norikón : poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami, 1992, 6–14.
26 Rybar, M., Laško gospodstvo v dobi Babenberžanov; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 211–212.
27 Curk, J., Ob 750-letnici Laškega; Kronika, 25. letnik, Ljubljana, 1977.
28 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 246–247.
29 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 253.
30 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 253.
31 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 256–259.

Leskovcu pri Krškem. Valvasor je nato živel v Laškem vse do svoje smrti l. 1581, 
kjer je bil tudi pokopan v Marijini kapeli ob špitalu s svojo prvo ženo Emerentiano. 
Iz različnih virov je znano, da se je z njegovim prihodom v Laško v kraju naselilo 
tudi nekaj sorojakov iz Italije.32 Orožen navaja, da je v okolici Laškega več kmečkih 
družin s priimkom Bergamoš33 (glej »Bergomaševi iz Marija Gradca« na strani 146), 
ki nakazujejo svoje poreklo. Izvirali naj bi namreč iz pokrajine Bergamo, kot tudi 
Valvasor, ki je bil iz mesta Telgato.34

Turški vpadi

Kresóvi po zemlji beneški goré, oj, svetli, nebrojni kresóvi;
Bog vas se usmíli, ubogi ljudjé: Goríjo vam vaši domóvi!35

Prvič so se Turki prikazali v okolici Celja v letu 1469, ko so prišli preko Metlike, 
nato so leta 1471 na binkoštni ponedeljek pridrli iz Kranjske preko Ljubljane v 
Savinjsko dolino in proti Celju. Požigali so in plenili, morili starce, ženske in otroke, 
može pa gnali s seboj v suženjstvo. Pobili in s seboj naj bi odvedli več tisoč ljudi in 
izropali 24 cerkva na slovenskem Štajerskem.36 Nato se zopet pojavijo 2. vinotoka 
(oktobra) 1473 in jeseni 147637 ter 1479.38

»Nekako leta 1483.39 ali pozneje so razsajali Turki okoli Laškega ter oskrunili in po-
škodovali več cerkev v okolici; in zopet tako okoli l. 1487., kadar so požgali Laški trg 
in oskrunili cerkev B. M. D. v Svetini.

L. 1492. so Turki grozovito divjali po vseh naših krajih in so tudi tedaj naskočili Ce-
lje. A tu jih je Jurij Herberstein za nasipi tedaj nepremagljivega obzidja odbijal tako 
junaški, da so morali oditi s krvavimi glavami. In zadnjikrat so razbijali Turki okolo 
Celja dne 14. vinotoka l. 1529., ko so bili odgnani od Beča.40 Oplenili so sedaj Dobr-
no in Rimske Toplice.41 Vilhelm Herberstein je divjake pri Celju potolkel.

Valvasor pripoveduje k letu 1492. grozne reči, ki so jih počenjali Turki pod Ali-pašo 
po vseh slovenskih pokrajinah. Morili so kristijane na vse mogoče načine; glave 
njihove nabadali na sulice in okolo njih skakali; otroke butali z glavami ob plotove 
in zidovje, da so se možgani razlivali po tleh. Človeški udje so ležali na cestah in 
potih. Telesa mrtvecev so parali, z njihovimi črevi se prepasovali ter celo pekli in žrli 
človečje meso.

Cesar Friderik III. je bil leta 1489. pisal iz Innsbrucka celjskemu davkarju Vilh. Do-
lacherju, da on Celjanom v teh vojnih napadih odpusti 80 funtov vinarjev vsem, 
kateri tržujejo doma, da morejo tem bolje svoje mesto utrditi in braniti. Andreju 
Hohenwartu, naddvorniku celjskemu, pa je cesar Friderik tedaj ukazal, naj nabira 
ljudi za bran proti sovražniku; za plačo brambovcem pa naj razpiše v celjskem 

32 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 267.
33 To je tudi dekliški priimek matere Helene Zupan, poročene Hochkraut.
34 Orožen, I., Das Bisthum und die Diözese Lavant IV, str. 76.
35 Anton Aškerc: Atilla in slovenska kraljica
36 Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 1894; M. Slekovec: Turki na slovenskem Štajerskem, str.  11.
37 Neki Wallumbeg Markučević naj bi pripeljal od 8 do 10 tisoč konjenikov iz Bosne 27. septembra 1476 

ob Savi do Kranjske Gore, skozi Belo Peč na Koroško in nato preko Slovenj Gradca, Celja ob savi do 
Krškega. Tam so se utaborili še za osem dni in plenili po bljižni in daljni okolici. (Slekovec, M., 1894, str. 
17).

38 Dom in svet, 1895, št. 11, str. 536–537.
39 Razvidno iz pisma oglejskega generalnega vikarja Butiusa de Palmulisa z dne 22. aprila 1486, v ka-

terem ta laški duhovščini izdaja za tri leta dovoljenje, da v tistih cerkvah laške fare, kjer so bili oltarji 
oskrunjeni, smejo po potrebi brati mašo tudi na prenosnem oltarčku. (Orožen, I., Das Bisthum und die 
Diözese Lavant IV, str. 27–28).

40 Dunaj
41 C. Schmutz: Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark

Slika 7: Turki so izčrpavali Spodnje Štajersko 
več stoletij. Kadar so se prikazali, so ropali, 
morili in zasužnjevali. Naši predniki so 
plačali visok davek stoletnih plenjenj 
krvnikov z vzhoda in z marsikatero žrtvijo 
obvarovali zahodno Evropo pred trpljenjem 
in opustošenjem, kot ga je doživljalo 
področje današnje Slovenije. 

Slika 6: Nagrobna plošča Janeza Krstnika 
Valvasorja



Zgodba o rodbini Hochkraut

2120

Oris Zgodovine Laškega Okraja

glavarstvu davek, ki ga naj pobirata on, t. j. Hohenvart, in arhidijakon savinjske 
doline.« (Fekonja, A., 1895, str. 537-538)

Prebivalci so v začetnih letih turških vpadov bežali in se skrivali po gozdovih, 
pečinah ter manj dostopnih področjih. Tam so počakali na umik napadalcev. 
Zaradi nenehnih in sorazmerno pogostih napadov pa so bili kmalu prisiljeni k 
branjenju lastnih življenj in imetja, ki so ga imeli. Posamezne lokalne skupnosti so 
se sistematično organizirale, začeli so graditi zaščitne zidove okoli cerkva (tabor-
ske cerkve), ponekod, kot tudi v Laškem, pa so preuredili opuščene gradove, da 
so jim služili kot zavetje med obleganji.

Na višje ležečih razglednih točkah so delovale straže, ki so že z vnaprej pripravlje-
nimi kresovi opozarjali na prihod Turkov. Na to nas še danes spominjajo številna 
imena vrhov in krajev v okolici Rimskih Toplic in Zidanega Mosta: Grmada (južno 
od Senožet), Stražnik, Straški hrib in Straže.

Kmečki upori

V kmečkem uporu l. 1515, ki je izbruhnil na slovenskem Štajerskem, so sodelovali 
tudi podložniki gospostva Laško.42 V hrvaško-slovenskem kmečkem uporu v letih 
1572–73 so laški podložniki sodelovali pri napadu na mitnico v Zagorju in hujska-

nju k puntanju.43 V prvih vrstah so bili poleg podložnikov 
iz Prebolda in Ojstrice v kmečkem uporu l. 1635, v ka-
terem so 23. aprila napadli mitnico na Vranskem,44 med 
24. aprilom in 8. majem oplenili grad Laško, samostan 
Jurklošter (3. maj), Veliko Brezo, dvor Širje in še nekatere.

Grad plemkinje Gaertler v Veliki Brezi je razdejalo okoli 
1000 laških in drugih podložnikov. Valvasorjev dvor v Šir-
ju, ki ga je v l. 1630 prevzel od širskih vitezov, pa so zavzeli 
podložniki s področja med Savinjo in Trbovljami.45

Ilirske province

Šmiklavško župnijo ni zaobšla niti Napoleonova osva-
jalna vojna za časa Ilirskih provinc ob koncu 18. stoletja. 

Francozi so v Celje prvič prišli v letu 1797. V času 26.–29. velikega travnja (maj) je 
francoska armada pod poveljstvom generala McDonalda in 18.–19. rožnika (ju-
nij) armada pot poveljstvom generala Marmonta naredila ogromno razdejanje v 
okolici Celja in Laškega. Iz magistratnih pisem je razvidno, da so 'francozi' samo v 
okolici sv. Miklavža pozročili za 550 goldinarjev škode.

Prebivalci Celja so večji del svojega premoženja pred vojaki poskrili v gorah južno 
od mesta (Vipota, itd.)46

42 Orožen, I., Das Bisthum und die Diözese Lavant IV, str. 29.
43 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 268.
44 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 271.
45 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 272.
46 Dom in svet, 1895, št. 11, str. 567.

Slika 8: J. Burn: Avstrijski vojaki v začetku 19. 
stoletja. (Osprey: Austrian Grenadiers And 
Infantry 1788-1816)

Železna cesta

Da je bilo popotovanje po okolici Rimskih Toplic pred časom železnice naporno 
in mučno, nam oriše tudi naslednji sestavek.

»Po cesti od zidaniga mosta do Celja se voziti je prava pokora: ni zadosti, de je ce-
sta od toliko vozov, ki za železnico kamnje zvažajo, vsa rupasta: so mostiči, kterih 
je več na ti cesti, vsi vratolomni. Na narnevarniših mestih manjka potrebnih rant, 
zatorej se skozi veliko nesreče tukaj godi. Ta nepriličnost za popotnike bo berž ko ne 
še letos mnoge strašila, v laške toplice (Tüfferer Bad) priti, ktere so od predlanjskiga 
leta za sprijetje velikiga števila gostov prilično in lepo priredjene. Od zidaniga mo-
sta do teh toplic se da v eni uri prikolesati. Kakor si je sadanji posestnik imenovanih 
toplic nezmerno veliko prizadel, za vse njih znotranje priličnosti poskerbeti: je tudi 
vse njih okoliše, ki je pred v divji pušobi bilo, otrebiti in s murbnim drevjem nasaditi 
dal, med kterim so prilični poti za sprehajanje gostov napeljani. S tem murbnim 
drevjem, kteriga je nekoliko 1000, se bo v nekih letih reja židnih gosenc47 na velikim 
lahko začela. Tem toplicam ravno nasproti, ki so na desnim bregu Savinje, bo na 
železnici, ki po levim bregu derži, mala postaja (Station) napravljena, in kakor je 
beseda, bo dal ta posestnik toplic iz svojih troškov tu čez Savinjo most razpeti. Vse 
te prilične okolnosti bojo tem toplicam vrednost in ime pridobile, kterih poprej še 
nikdar imele niso.« (Kmetijske in rokodelske novice, 29. maj 1847)  

Gradnja železniške proge Celje–Lju-
bljana je bila podeljena med podje-
tnike, ki so gradnjo izvajali po v naprej 
dogovorjenih odsekih, v letu 1845. 
Severno od Zidanega Mosta je vsa 
gradbena dela vodil Johann Picco, 
zidarski mojster iz Beljaka.48 Med de-
lavci so bili ljudje različnih narodnosti 
(Italijani, Čehi, Hrvatje, Istrani), kar je 
seveda pripeljalo nemalokrat tudi do 
razprtij in pretepov. Kronist župnijske 
kronike Sv. Miklavža poroča, da so 
se naselili v barakah, postavljenih iz 
desk, na področju ob železniški pro-
gi in celo po okoliških jamah. Zlasti v 
Povčenem, Brstovnici in Globokem 
pa je skoraj vsaka domačija v teh letih 
gostila kamnoseke in klesarje, ki so 
gradili progo. Za štiri leta je to idilično 
mirno pokrajino zajelo nočno popi-
vanje, razgrajanje, pretepanje in kraje. Župnijska kronika poroča o nešteto krajah 
poljskih pridelkov, sadja in tudi boleznih, ki so jih tuji delavci prinesli v te kraje.

Večinoma so delavci pričeli z delom ob 5. uri zjutraj in s premorom od 11. do 
13. ure delali celih 14 ur.49 Vendar je delo zaradi zahtevnega terena napredovalo 
silno počasi. Kljub temu je mojster Picco s pomočniki in nekaj tisoč delavci uspel 
dokončati odsek Celje–Zidani Most do poletja leta 1849. Celotni stroški nizke 
gradnje na tem odseku naj bi znašali 1.451 919 goldinarjev. Kolodvor v Rimskih 
Toplicah, ki je bil zgrajen istega leta, pa je stal 17.135 goldinarjev.50

Prvo vožnjo na odseku železnice Celje–Zidani Most so opravili 30. julija 1849.51

47 Z murvinimi listi so včasih hranili in gojili sviloprejke za svilo.
48 Kronika slovenskih mest, 1934, letnik 1, številka 3, str. 171.
49 Kronika slovenskih mest, 1934, letnik 1, številka 3, str. 171.
50 Župnijska kronika sv. Miklavža nad Laškim
51 Kmetijske in rokodelske novice, 1849, letnik 7, številka 32, str. 142.

Slika 9: Litografija nove železniške postaje 
v Toplicah pri Laškem, s poslopjem toplic 
v ozadju, l. 1849 (Sandmann, Franz Xaver: 
Malerische Ansichten zum Andenken an 
die Eröffnung der Bahnstrecke von Cilli bis 
Laibach)
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Po otvoritvi železnice (Celje–Ljubljana) v letu 1849 je prenehal ves ladijski promet 
po reki Savi od Zidanega Mosta do Zaloga.

Elementarne nesreče

Prebivalce Laškega in okolice so poleg vojn pestile tudi naravne nesreče in tego-
be, tako so pridelke v letih 1474, 1542 in 1782 uničili roji kobilic. Leta 1474, 1479, 
1570, 1590, 1757, 1813 do 1817 pa so leta izrazito slabih letin ali draginje. Kuga je 
morila v letih 1349, 1449, 1543, 1600, 1644, 1647, posebno hudi sta bili leti 1679 
(decembra) in 1680 (januarja).52

Kronika sv. Miklavža navaja neko starejšo kroniko.

»Nikdar ni bila pri nas nobena zima tako hladna kot mi-
nula v letih 1759-1760. Koliko je bilo treba kuriti in sploh ni 
bilo mogoče sobe zadovoljivo ogrevati, celo ob kurjeni peči 
se nahajajoči vlažni predmeti so v kratkem času zamrznili. 
Hoja proti vetru je bila tvegana in življensko nevarna. Voda, 
ki so jo vrgli skozi okno iz tretjega nadstropja je v zraku zmr-
znila in padla kot led na zemljo., ljudem pa je na ustnicah 
zmrznila slina. V januarju je zemlja zmrznila do devet čevljev 
globoko (274,32 cm). V hlevih je zmrzovala mlada živina in 
drobnica, v naravi pa ptice ...«53

O toči lahko beremo v letu 1792, ko je 5. oktobra potolkla v šmiklavški župniji 
dozorelo grozdje, da je mošt tekel iz vinogradov kakor izpod preše, Martin Maj-
cen iz Sela pa je ta dan plačal celo z življenjem. Nato leta 1814, l. 1853 (22.  julija) 
je padala toča kar trikrat (ob 22.00 uri, 23.30 in zadnjič ob 3.00 uri). Leta 1865 je 
toča najprej pustošila po zaselkih Globoko, Povčeno in Zabrež, slabe tri tedne 
zatem pa še v Lazišah, Vodiškem in Ložah. Drugega avgusta 1880 je toča v višjih 

legah uničila pšenico, rž in oves. Kot pred 43 leti je tudi v l. 1896 (6. avgust) 
toča pustošila kar trikrat (ob šestih zjutraj, opoldne in ob treh popoldan). V 
naslednjem letu 6. septembra pa je toča uničila grozdje in 'vzela' še vso ajdo.

Sušo omenjajo v letih 1834, 1859 in 1873. V letu 1866 (25. maja) pa slano, 
ki je prizadela vinograde v Porebri, Selu, Dolu, Škofcah, Vodiškem, Ložah in 
Povčenem.

O potresih pričajo zapisi iz let 1856 (10. november), 1857 (7. marec) in 
1877  (9.  april).54 Vsi so minili brez večje škode.

V letu 1847 je razsajal tifus, predvsem med železniškimi delavci. Davica (difte-
ritis) je zahtevala veliko smrtnih žrtev, predvsem med otroki v letih 1875, 1887 
in 1889. V tem zadnjem so dodatne izgube prizadejale še koze. V letu 1896 se 
zopet pojavi davica, v letu 1905 pa griža.

Na angeljsko nedeljo55 l. 1834 je kmet, Gorišek po domače, iz Dola št. 6, za 
kratkočasenje streljal s pištolo in zaradi nespretnosti povzročil požar na bližnji 
strehi gospodarskega poslopja. Ogenj se je v trenutku razširil še na sosednje 
gospodarsko poslopje in domačijo (Dol 5, vulgo Andrejevo). Vsa tri poslopja 
so popolnoma zgorela. 

52 Dom in svet, 1895, št. 11, str. 596.
53 Navedeno obdobje sovpada s časovnim obdobjem t. i. 'male ledene dobe'. (op. a.)
54 V tem letu se kar dvakrat, 15. in 18. januarja, v naselju Sv. Peter (Briše) odtrga plaz, ki pod sabo pokoplje 

kar nekaj ljudi in povsem zajezi reko Savinjo. (op. a.)
55 Prva nedelja v mesecu septembru (7. 9. 1834) (op. a.)

Slika 10: Trg Laško v 19. stoletju (Lithogra-
phirte Ansichten der Stayermarkischen 
Stadte, Markte und Schlosser 1824/1833)

Slika 11: J. W. Valvazor, I. Koch, Zmagoslavje 
smrti (Theatrum Mortis Humanæ 
Tripartitum, 1682)

Tretjega aprila leta 1874 je ob treh popoldan izbruhnil požar na domačiji na Selu 
(vulgo oz. po domače Seme)56 (glej »Zemetova domačija« na strani 105). Povsem 
je pogorela stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kozolec, še klet, ki je bila 
oddaljena več kot 40 korakov, ter vozovi, živež in vsa živina so zgoreli. Gospodar 
Martin Teršek, ki je poskušal rešiti živino, je bil pri tem povsem neuspešen, po-
leg tega pa so mu plameni zadali takšne opekline, da nihče ni verjel v njegovo 
preživetje. Nepremično je ležal več mesecev v strašnih bolečinah in vendar ostal 
pri življenju. Ogenj je povzročil osemletni sin Ignac, ki se je na skednju igral z 
vžigalicami.

Le teden dni zatem je pogorela stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje v Po-
rebrih pri Ulčniku (g. Jurij Kajtna) in 22. aprila v Lazišah 26 pri Francu Flisu (vul-
go  Peter), kjer so pogorele vse stavbe in živež, le živino so rešili. V obeh primerih 
je bil vzrok za požar dimnik.

Toplotni vrelci in turizem

Da je na spodnjem Štajerskem veliko toplih vrelcev, je bilo znano že v času starih 
Rimljanov. Vendar so skupaj z zatonom rimskega imperija izgubili svojo primarno 
funkcijo tudi vrelci. V sredini 19. stoletja je nekdanji tržaški veletrgovec Gustav 
Adolf Uhlich kupil toplice in jim nadel propagandno ime Rimske Toplice.57 Za 
potrebe zdravilišča se je zajelo dva vrelca, ki so ju poimenovali Amalijin (38,4 °C) 
ter Rimski (36,3 °C) vrelec.

Laške toplice, kot so se v 19. stoletju imenovale, so slovele po tem, da imajo po-
sebno zdravilno moč zoper slabosti, krče, trganje po udih, nahod, ženske bolezni, 

56 Na tej domačiji so v začetku 19. stoletja živeli Hochkrautovi.
57 1265–1267: in Topliz 3 predia sine supano; Blaznik (1986).

Slika 12: Kopalci na odprtem bazenu v 
Rimskih Toplicah, ki so ga odprli l. 1931. Na 
skakalnici skrajno levo sedita Tone Flis in 
njegova bodoča žena Karolina Flis, rojena 
Hochkraut.
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bolezni v kosteh in členih, otekline in veliko drugih bole-
zni.58 Poleg tega se voda omenja tudi kot zdravilna proti 
protinu (putiki) in kožnim boleznim.59

Poleg toplic je v 19. stoletju nastal imeniten zdraviliški 
park. Navada je bila, da so 'imenitni' kopališki obiskovalci 
ob svojem obisku v parku nasadili katero izmed eksotič-
nih dreves, ki park krasijo še danes. Tako v parku najdemo 
orjaške sekvoje, kanadske čuge, japonske ciprese, tise, 
kalifornijske cedre in druga drevesa.

Verjetno najimenitnejša gostja je toplice obiskala v letu 
1879, ko je na oddih prišla angleška princesa in pruska 
prestolonaslednica Viktorija.60 V času oddiha je obiskala 
tudi nekaj okoliških krajev, med drugim cerkev sv. Miklav-
ža kar dvakrat (18. in 26. september).61

Ruski ujetniki so med 1. svetovno vojno zgradili 2 kilometra dolgo sprehajališče 
skozi gozd, imenovano Ruska steza. Pomembna pridobitev kraja pa je bilo ter-
malno kopališče na prostem, ki deluje že od leta 1931, zgrajeno v neposredni 
bližini Frančeve domačije, posesti, na kateri že od leta 1915 živi Hochkrautov rod 
(glej »Frančeva domačija« na strani 140).

Med 2. svetovno vojno so toplice zasedli nemški ranjenci, po končani vojni pa se 
je lastnik toplic, Nemec po rodu (Uhlich), skupaj z družino izselil iz države.

Med prvo svetovno vojno

V uradnih virih zasledimo predstavnike rodu, ki so bili udeleženi v prvi svetovni 
vojni. V dokumentaciji Verlustliste (Izgube moči) so omenjeni naslednji:

• Hochkraut Franz, rezervist,62 IR Nr. 87, 9. vod., vojni ujetnik;63 Verlustliste Nr. 101, 
str. 1564 (glej »Franc Hochkraut (1880–1958)« na strani 70),

• Hochkraut Anton, desetar,65 IR Nr. 87, 6. vod., Štajerska, Brestanica, Sevnica, 
1892, ranjen; Verlustliste Nr. 173, str. 15 (glej »Anton Hochkraut III. (1894–1957)« 
na strani 97),

• Hochkraut Franz, rezervist, IR Nr. 87, 1. nadomestni vod, Štajerska, Celje, 
okolica Trbovlje, 1881, vojni ujetnik - Rusija; Verlustliste Nr. 317, str. 21 (glej 
»Franc Hochkraut (1881–1937)« na strani 75)

• Hochkraut Jakob, desetar, K.K. LIR Nr. 26 3. vod, Štajerska, Litija, Sv. Nikolaj, 
ranjen; Verlustliste Nr. 352, str. 17, (glej »Jakob Hochkraut ml. (1887–1964)« na 
strani 116).

Po neuradnih podatkih sta bila udeleženca prve sv. vojne tudi Jer-
nej Hochkraut iz Rimskih Toplic (glej »Bartolomej Hochkraut  
(1875–1965)« na strani 139), ter njegov nečak Janez Jus (sin Marije Hochkraut) iz 
Ljubljane (glej »Janez Jus« na strani 130).

58 Oglasnik št. 17. k 20. listu Novic v sredo, 17. maja 1865.
59 Šuman, J., Slovenski Štajer, str. 75.
60 Princesa Viktorija (1840–1901), hči princa Alberta in angleške kraljice Viktorije, ki je bila poročena s 

pruskim princem  Friderikom Viljemom.
61 Orožen, I., Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 203.
62 Ersatzreserve
63 kriegsgefangener
64 Iz lista Straža z dne 19. 11. 1915 gre razbrati, da je Franc doma iz Jurkloštra in je bil zajet v Bogorodskoje, 

Rusia.
65 gefreiter

Druga svetovna vojna

Med drugo svetovno vojno je bilo aktivnih kar nekaj članov rodbine. Nespor-
no je bil med prvimi aktivnimi udeleženci Alojz Hochkraut (glej »Alojz Hochkra-
ut« na strani 82), ki je bil politično aktiven na levici že pred vojno. Alojz je bil 
posthumno odlikovan tudi z redom narodnega heroja. Na kraju njegove smrti v 
Cvetežu ob poti z Vač na Zasavsko sveto goro je postavljen spomenik. Napis na 
spomeniku se glasi:

Na tem mestu je 31. 5. 1942 padel narodni heroj LOJZE HOHKRAUT, organizator 
revolucionarnega delavskega gibanja v Zasavju, član KPJ od leta 1925, član cen-
tralnega komiteja KPS, organizator revirske čete in osvobodilnega boja v Zasavju, 
sekretar okrožnega komiteja KPS in okrožnega odbora OF Litija.

Poleg njega so bili na strani narodnoosvobodilnega boja po uradnih podatkih 
aktivni še:

• Rudolf Hochkraut (brat Alojza), aktiven 1941–1945 (glej stran 86),
• Anton Hochkraut, aktiven 1944–1945 (glej stran 158),
• Ferdinand Hochkraut (prekomorska brigada), aktiven 1944–1945 (glej stran 

153),
• Ivan Klukej, aktiven 1943–1945 (glej stran 134).

Kot mobiliziranci na strani nemških sil pa so bili aktivni:

• Anton Hochkraut (O. T. Obermaister), aktiven 1941–1944 (glej stran 158),
• Ferdinand Hochkraut, aktiven 1944, predal se je angleškim silam (glej stran 

153),
• Jakob Hochkraut, aktiven 1944, 

pobegnil in se predal angleškim 
silam (glej stran 117),

• Stanko Hochkraut, padel na 
vzhodni fronti (glej stran 174),

• Janez Hochkraut padel na 
Poljskem (glej stran 77).

Kot civilni žrtvi vojnega nasilja sta 
umrla:

• Andrej Jus, 1944, ubit s strani 
ustašev (glej »Andrej Jus« na 
strani 131),

• Terezija Hochkraut, rojena Flis, 
1944, vzrok ni znan; (glej »Jakob 
Hochkraut ml. (1887–1964)« na 
strani 116).

Popis je sestavljen s pomočjo seznama žrtev, ki so v obdobju med aprilom 1941 
in januarjem 1946 izgubile življenje zaradi vojnega nasilja ter neposredno po 
omenjeni vojni zaradi revolucionarnega nasilja ali posledic vojne. Seznam je jav-
no dostopen na naslovu http://www.sistory.si/zrtve.

Slika 13: Toplice v štiridesetih letih 19. 
stoletja doživijo pravi preporod (Hof Raum 
Römerbad nächst Tüffer, 1859).

Slika 14: Beg nemških enot ob koncu vonje 
skozi Rimske Toplice [foto: Ivan Hohkraut]
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Domnevno je bila na našem področju Cerkev organizirana že v času 8. sto-
letja. Takrat naj bi oglejski patriarhi v Laškem ustanovili misjonsko postajo, 
ki je bila v 12. st. povzdignjena v obsežno pražupnijo.66 Območje laške 

prafare se ni popolnoma ujemalo z ozemljem laškega gospodstva. Obsegala je 
osrednji del gospostva in segala tudi na desni breg Save pri Radečah, ni pa zaje-
mala vikariata Trbovlje, ki je spadal k braslovški pražupniji. Prav tako ni obsegala 
vikariata Kalobje, ki je pripadal pražupniji Ponikva. Na jugu je mejila s prafarama 
Videm in Svibno, na vzhodu s pilštanjsko prafaro, na severovzhodu in severu s 
prafarama Ponikva in Žalec, na zahodu pa z braslovško prafaro.67

Že v naslednjem stoletju se farni okoliš razdeli na severnega s sedežem v Laškem 
in južnega s sedežem pri sv. Egidiju v Zidanem Mostu z vikariatom pri sv. Heleni v 
Loki. Mejo je tvorilo pogorje Turje od Save pri sedanji železniški postaji v Hrastni-
ku do Savinje pod Rimskimi Toplicami in Gračnica od njenega izliva do samosta-
na Jurklošter.68 Severni del je ohranil svojo enotno podobo do sredine 18. stoletja.

Cerkev se v Laškem prvič omenja posredno z omembo laškega župnika leta 1257 
ter nato leta 1269 s cerkvijo sv. Martina.69 Čeprav se o postavitvi cerkve sv. Martina 
ni ohranila nobena listina z letnico, na podlagi obstoječe arhitekture, ki v srednji 
ladji z masivnim vzhodnim zvonikom in križnorebrastim obokom kvadratnega 
profila pod njim nedvomno nakazujeta romanski stil gradnje, jo lahko umestimo 
v začetek 13. stoletja.70 Prvotno pa naj bi na tem mestu cerkev oziroma kapela 
stala že v 9. stoletju.71 

Patriarh Janez je leta 1399 patronat nad župnijo Laško odstopil celjskemu grofu 
Hermanu II., po izumrtju te družine pa je patronat prešel na Habsburžane kot de-
diče celjske posesti in štajerske deželne kneze, ki so izvajali patronat vse do zloma 
monarhije. Cerkveno je fara do leta 1751 pripadala oglejskim patriarhom. Do leta 
1787 je območje sodilo h goriški nadškofiji, nato pa do leta 2006 k lavantinski oz. 
mariborski škofiji.

Iz vizitacijskega zapisnika iz l. 1545 je razvidno, da je fara sv. Martina v Laškem 
zajemala 14 podružnic, in sicer pri sv. Jakobu (Dol pri Hrastniku), sv. Rupertu 
(Šentrupert),72 Naši gospe Na Gori (Svetina), sv. Ani v Svetini, sv. Petru (Olešče), sv. 
Miklavžu (Šmiklavž), sv. Lenartu (Vrh nad Laškim),73 Naši gospe na Marija Gradcu, 
sv. Janezu (kostnica), sv. Mariji Magdaleni, sv. Mohorju (Rečica), sv. Katarini (Kure-
tno), sv. Marjeti (Rimske Toplice) in sv. Štefanu (Turje).

Iz urbarja gospostva Laško (l. 1621) pa je seznam malce drugačen. K farni cerkvi 
sv. Martina so spadale cerkve sv. Mohorja v Rečici, nova cerkev sv. Jošta in Neže 
na Kalu, Marija Magdalena in sv. Jakob na Govcah, sv. Katarina v Kuretnem, na 
Gradcu pod Laškim Naša ljuba Gospa, sv. Miklavž, sv. Lenart, sv. Štefan v Turju, sv. 

66 Maček, J., (2013).
67 Rybar (222), Ožinger (281–291), 1976.
68 Orožen, I. (2009) , str. 15.
69 Rybář (1976), str. 222.
70 Leksikon Dravske banovine (1937), str. 290.
71 Ilustrirani Slovenec, leto III, št. 42, str. 348.
72 1436: ain zechent bey Sand Rueprecht; (Blaznik, 1986).
73 1443: 1 hof an der Retschitz in Sant Lienharts pharr gelegen; (Blaznik, 1986).

Slika 15: Risbi nadžupnijske cerkve v 
Laškem iz Gajišnikove Compendiosa totius 
archiparochiae Tyberiensis topographia 
(1747)
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Marjeta pri Toplicah, sv. Rupert nad Modričem, sv. Peter, ki leži proti sv. Rupertu, 
sv. Rupert, sv. Jakob pri Vodružu in špitalska cerkev Naše ljube Gospe v Laškem.74

MARIJA GRADEC

Nedaleč stran južno od Laškega leži 
naselje Marija Gradec.75

Konec poletja leta 1505 so začeli 
zidati podružnično cerkev Karmel-
ske Marije v Marija Gradcu. Gotska 
cerkev, ki je zidana na majhni vzpe-
tini nad zavojem Savinje ob izlivu 
potoka Lahomščice v Savinjo, je bila 
namenjena kot taborska cerkev za 
obrambo proti Turkom. Cerkev je 
obdana z obrambnim zidom, iz tega 
najverjetneje izhaja tudi ime kraja,76 
pod njim pa je do leta 1828 bilo tudi 
pokopališče.77 Laški tržan in cerkve-
ni ključar Matija Stich je dal cerkev 
poslikati in posvetiti leta 1526; sli-
karija v cerkvi predstavlja prehod 
iz gotskega v renesančni slog78 in 
velja za enega najpomembnejših 

spomenikov starejšega slikarstva na ozemlju Slovenije.

Do konca 18. stoletja je večina predstavnikov rodu Hochkraut bila pokopana prav 
na pokopališču pod to cerkvijo.

STANJE DOMAČIJ V 19. ST. GLEDE NA 
POVPREČJE SPODNJE ŠTAJERSKE

Za lažjo predstavo o velikosti in razvitosti domačij lahko vzamemo podatke iz 
sredine 19. stoletja, ki so bili objavljeni v delu Slovenski Štajer iz leta 1868.

Velik pomen za preživetje domačije je predstavljal predvsem obseg gozda glede 
na skupno velikost zemljišč domačij. Zelo pomembni za kmeta niso bili samo les 
in drva, temveč tudi posredni produkti, kot je stelja za živino (gnoj) in vejnik, ki 
so ga kmetje uporabljali za vinograde.79 Kot je razvidno iz tabele, je v povprečju 
kmet v laškem okrožju (9 oralov) imel v lasti kar precej več gozda, kot je bilo v 
povprečju na slovenskem (6 9/16 orala) ali nemškem (7 8/16 orala) Štajerskem. 

Poljedelstvo je bilo na tem področju precej bolje razvito kot v primerljivih 
vzhodnih delih cesarstva. Posebno razširjeno je bilo pridelovanje koruze ali turši-
ce, kar ni veljalo za vse druge dele cesarstva. Na precej nižjem nivoju kot na 'nem-

74 Orožen, I., (2009), str. 16–17.
75 1444: hof zu Grëcz bez Tyuer; Blaznik (1986)
76 V sloven. imenih Grádec se podstavna beseda grád ohranja v pomenu 'utrjena naselbina' (Snoj, 2009).
77 Laški zbornik, 2007, str. 121.
78 Laški zbornik, 2002.
79 I. Grešak: Slovenski Štajer, 1868, str. 45.

škem' pa je bila uporaba kmetijskih strojev. V laškem okraju uporabo le-teh sploh 
ne omenjajo, saj naj bi bili modernejši plugi, brane ali sevnice predragi.80 

Živinoreja ni bila posebej močno razvita. Večino živine so uporabljali za domače 
potrebe. Lahko pa izpostavimo, da je laški okraj bil zelo pomemben za pridobiva-
nje naravnih energentov. V rudarstvu je v laškem okraju delalo kar 1350 moških, 
171 žensk in 13 otrok. Dohodek pa je bil krepko večji od polovice vseh prihodkov 
rudarstva na slovenskem Štajerskem.81

Razmere dobrih 70 let pozneje zelo nazorno oriše članek v časopisu Slovenski 
gospodar:

»Kmečko gospodarstvo v laškem okraju

Laški okraj meri okoli 33.000 ha. Vseh prebivalcev ima približno 33.000. Ima sedem 
občin, od teh dve pretežno industrijski, in pet kmečkih ... Kmetij šteje okoli 5000. 
Najbolj kmečko izrazita občina je Sveti Lenart ...

... Večjih kmetij je okoli 25 %, srednjih okoli 40 % in najmanjših (kočarjev) okoli 35 %.

Okraj je po večini hribovit. Nekaj dolinic ima občina Loka in Sv. Krištof. Okraj je radi 
tega pasiven in zato navezan na uvoz mnogih živil. Le okoli ena tretjina od vseh 
kmetov pridela toliko, da se lahko preživljajo vse leto. Ostali pa se morajo preživlja-
ti izven svojih kmetij, to je pri raznih industrijskih podjetjih.

Sestav zemlje je različen. Prevladuje srednje težka ilovnata. Ostala je težko ilovna-
ta, peščena in kamenita. Glavne panoge so: živinoreja, gozdarstvo in sadjarstvo. 
Po številčnem stanju so te panoge približno takele:

Živinoreja: konjev je 6000, goveje živine 7500, svinj 5500, ovc 900, koz 350, perutni-
ne 25.000, čebelnih panjev 1300.

Gozdarstvo: gozdov je 17.210 ha.

Poljedelstvo: njiv z vrtovi je 5311 ha, travnikov in pašnikov (planine!) je 8315 ha, 
vinogradov 65 ha, nerodovitne zemlje 1179 ha.

Za zboljšanje živinoreje, to je za odbiro dobrih krav in mlade živine, skrbijo štiri 
selekcijske organizacije (na Dolu pri Hrastniku, v Laškem, pri Sv. Lenartu in v Jur-
kloštru) ... Za plemenjenje vseh krav skrbi 55 dobrih plemenskih bikov. Priznana 

80 Grešak, I., Slovenski Štajer, 1868, str. 47.
81 Grešak, I., Slovenski Štajer, 1868, str. 70.

poljski pridelki l. 1865 (v vagonih)
(vir: I. Grešak: Slovenski Štajer, 1868, str. 54-55)

okraj grah fižol leča pšenica rž ječmen oves koruza ajda proso

Brežca 240 400 96 6200 3800 1800 1700 7200 2300 940

Kozje 36 205 45 2480 3150 1440 1480 3580 1090 420

Laško 62 444 88 22100 4300 2400 17500 4900 10000 13400

Slika 16: Litografija podružnične cerkve 
Karmelske Marije v Marija Gradcu, l. 1849 
(Sandmann, Franz Xaver: Malerische 
Ansichten zum Andenken an die Eröffnung 
der Bahnstrecke von Cilli bis Laibach)

na enega kmetovalca pride oralov
(vir: I. Grešak: Slovenski Štajer, 1868, str. 39)

okraj njive vinogradi travniki pašniki hoste druga zemlja rodovitnih nerodovitnih vkup

Brežca 1 2/16 5/16 11/16 6/16 1 2/16 - 3 10/16 2/16 3 12/16

Kozje 1 13/16 6/16 1 9/16 1 3 5/16 - 8 1/16 4/16 8 5/16

Laško 2 13/16 6/16 2 2/16 1 12/16 9 - 16 2/16 9/16 16 10/16

slovenski Štajer 2 6/16 5/16 1 12/16 2 4/16 6 9/16 1/16 13 5/16 7/16 13 12/16

nemški Štajer 2 6/16 1/16 2 12/16 2 6/16 7 8/16 7 22 1/16 1 15/16 24
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pasma, ki tudi prevladuje, je pomurska, ki je za tukajšnje razmere tudi najprimer-
nejša. Občini Sv. Lenart in Jurklošter sta na glasu radi dobre voloreje.

Letno se izvozi okoli 700–800 volov, 50 do 80 krav, 10–15 bikov in 20–40 telic.

Na novo se preuredi letno okoli 25–30 hlevov in približno toliko gnojišč. Gnojišč je 
bilo urejenih zadnje desetletje okoli 150.

Sadjarstvo je v zadnjih letih znatno napredovalo. Nasadilo se je mnogo mladih 
sadnih drevesc s sortami, ki dobro uspevajo v tem okraju. Od sort prevladuje bo-
bovec, mašancgar, carjevič in kanada. Tudi se je nasadilo precejšnje število hrušk 
– moštnic.82 Lega in podnebje so za uspevanje sadnega drevja zelo ugodna. Če 
je dobra sadna letina, se pridela 14–16 tisoč stotov jabolk. Od teh se proda okoli 
25–30 vagonov. Nasajenih je bilo tudi nekaj vzornih breskovih nasadov ...

... Vinogradov je polovica na ameriški podlagi. Dokler jih ni uničila trsna uš, jih je 
bilo okoli 300 ha. Nekdanje vinorodne lege so sedaj nasajene s sadnim drevjem. 
Vino, kolikor se ga pridela od žlahtnih trt, je srednje dobro.

Poljedelstvo je pasivno. Primanjkuje dobrih njiv. Od njivskih kultur je najvažnejša 
pšenica in krompir. Pšenica uspeva v dveh tretjinah okraja prav dobro, a krompir 
zadovoljivo le v polovici okraja, medtem ko v ostalem delu srednje. Od pšenice je 
razširjena najbolj bela in rumena golica ter deloma beltinska pšenica, od krompir-
ja pa kresnik in oneidovec. Oves uspeva dobro le v višjih legah kot na Kalu v občini 
Hrastnik–Dol.

Krmskih rastlin (domača detelja in lucerne) se precej seje. Obe detelji prav dobro 
uspevata. Seje se tudi nekaj drugih detelj, kot inkarnatka ter esparzeta. Krmske 
pese se seje premalo.

Prašičjereja je srednje dobro razvita. Prevladuje nemška oplemenjena pasma. Za 
plemenjenje svinj skrbi okoli 60 merjascev. Za kmetsko potrebo v okraju prašičev 
ne primanjkuje.

Kokošjereja je dobro razvita. Zadnja leta že prevladuje rjava štajerska kokoš. Vsako 
spomlad se razdeli okoli 1000 prvovrstnih valilnih jajc in v jeseni večje število ple-
menskih petelinov in kokoši. Kolikor ni po dvoriščih kokoši štajerske pasme, je ta 
mešana in zato manj vredna ...« (Slovenski gospodar, l. 74, št. 9, 28. 2. 1940, priloga  
str. 2–3)

82 znane tudi pod imenom tepka, hruške, ki se klatijo iz drevesa in iz katerih se pripravlja mošt (op. a.)

DEMOGRAFSKO STANJE TRGA LAŠKO V 
PRVI POLOVICI 19. STOLETJA

V Laškem je bil v prvi polovici 19. stoletja sedež dekanije, gospostva Laško, okraj-
ne gosposke, deželskega sodišča, trškega sodišča, trškega magistrata in sedež 
gospostva Weichselbergerjev dvor. Poleg tega pa so v Laškem delovali še trije 
špitali, šola in okrajni zdravnik.

V trgu Laško, brez okolice, je bilo v letih 1814 do 1848 šeststo rojstev otrok. Po 
številu rojstev sta prednjačili obdobji 1814–1824 in 1844–1848, ko se je na leto 
v povprečju rodilo 19 in 21 otrok. V preostalem času pa je bilo 14 rojstev letno.83

Glede na mesece v letu je bilo največ rojstev v mesecu marcu, nato januarju in 
februarju, najmanj otrok pa se je rodilo v novembru. Na število rojstev so vplivale 
mnoge stvari, kot npr. cerkvene zapovedi, sezonska dela, količina hrane itd.

Statistično gledano so otroci, ki so se rodili v spomladanskih mesecih, imeli več 
možnosti za preživetje kot tisti, ki so se rodili v poletnih mesecih, saj so bili zaradi 
višjih temperatur bolj izpostavljeni nekaterim črevesnim boleznim in raznim in-
fekcijam. Poleg tega so matere v spomladanskem času imele več časa za nego in 
dojenje kot pa v napornih poletnih mesecih, ko so njihovo prisotnost zahtevala 
številna opravila na polju in v hiši.84

Za Laško je bila v tem času značilna tudi velika smrtnost otrok. Skoraj polovica 
otrok je umrla v prvih petih letih življenja. Če so bili ti ob porodu slabotni, je 
morala babica narediti nujen krst, da je lahko otrok umrl kot član cerkve in mu je 
bila po takratnem mišljenju odprta pot v nebesa. Otroke so praviloma krstili še 
isti dan, v redkih primerih kakšen dan pozneje. Ljudje so imeli krst takoj po rojstvu 
za zelo pomembno stvar, saj so ob tem verjeli, da so otrokom v primeru smrti 
zagotovili prihod v nebesa. 

Botri so bili ponavadi sosedje ali sokrajani. Botre so ljudje izbirali zelo skrbno, saj 
so s tem utrjevali poslovne, prijateljske in sorodstvene vezi. Hkrati pa se je boter 
ob krstu obvezal, skrbeti za svojega krščenca in njegovo družino v primeru stiske. 
Po stanu so bili botri ponavadi enakega stanu kot starši krščenca ali pa je bil 
njihov stan višji. Pri nezakonskih otrocih ali otrocih staršev nižjih slojev pa so bili 
botri pogosto tudi kar okoliški kmetje.

83 Hren Medved, 2011
84 Hren Medved, 2011

Slika 18: Pogled od zdravilišča proti 
Šmarjeti (Gegend bei Bad Tüffer) [Fiedler, 
Bernhard (1856). Gegend bei Bad Tüffer. 
URN:NBN:SI:IMG-Y6REIRFU from http://
www.dlib.si]

Slika 17: Gospodarsko poslopje ob 
mežnariji, Šmiklavž [B. Dremelj]
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ŽUPNIJA SV. MIKLAVŽ 
(ŠMIKLAVŽ)

Šmiklavž je ime za skupek več naselij nad levim bregom Savinje nasproti 
Rimskih Toplic, od koder prihaja prva omemba rodbine Hochkraut. Ime iz-
vira iz imena župnije Svetega Nikolasa oziroma Sv. Miklavža. Staro ime se je 

glasilo Sveti Miklavž v Dolu, nekateri so uporabljali celo ime Pri Svetemu Miklavžu 
nad Vodiškim, vendar se ti dve imeni nista več uporabljali že v času kurata in lo-
kalnega kronista Karla F. Ripšla (ok.  l. 1856).

Kdaj so cerkev zgradili, ni znano,85 je pa možnost, da so se v teh krajih naselili 
duhovniki že po letu 65. n. št.,86 ko jih je v celjske kraje poslal oglejski škof sv. 
Hermagoras. Vendar zagotovo tega ne moremo trditi, ker virov o dogajanjih v teh 
krajih v tem času ni. Prva pisna omemba cerkve sv. Nikolasa sega v l. 1621, ko je 
dne 31. maja v urbarju laške gospoščine omenjena kot podružnica farne cerkve 
sv. Martina v Laškem.

85 Krajevni leksikov dravske banovine omenja že leto 1545.
86 Ripšl: Kronika župnije sv. Miklavž, str. 24.

Slika 19: Cerkev sv. Miklavža nad Laškim 
danes [B. Dremelj]

Slika 20: Karta območja župnije sv. Miklavža 
(Topografske karte SFRJ, SR Slovenija)
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Popis prebivalstva in domačij od leta 1870 – 1910
(vir: Krajevni repertoriji za Štajersko)

1870 1880 1890 1900 1910

hiš ljudi ♂ ♀ hiš ljudi ♂ ♀ hiš ljudi ♂ ♀ hiš ljudi ♂ ♀ hiš ljudi ♂ ♀

Dol 18 117 58 59 11 61 28 33 12 65 30 35 12 53 (47) (55) 8 42 (38) (44)

 Brodnice * * * * 7 45 19 26 8 50 24 26 8 49 * * 8 40 * *

Laziše a 31 153 63 90 (30) (117) (53) (64) 23 122 65 57 24 122 (93) (83) 24 114 (88) (92)

 sv. Miklavž * * * * * * * * 3 10 4 6 4 16 * * 5 19 * *

 Konc * * * * 7 39 21 18 6 44 22 22 6 38 * * 7 47 * *

Lože b c 17 125 61 64 9 55 31 24 12 72 37 35 9 39 (58) (71) 10 72 (68) (90)

 Leskovc * * * * 6 30 16 14 3 19 10 9 4 30 * * 4 31 * *

 Brstovnica * * * * 7 63 36 27 8 44 24 20 8 47 * * 6 40 * *

Povčeno d e 16 99 49 50 12 69 33 36 10 64 31 33 11 59 (35) (53) 11 72 (48) (57)

 Zabrež * * * * 4 26 15 11 5 28 13 15 5 29 * * 5 33 * *

Selo f 26 161 79 82 (17) (98) (41) (57) 12 67 31 36 13 86 (78) (98) 14 75 (77) (81)

 Bukovje * * * * * * * * 4 21 8 13 4 24 * * 5 28 * *

 Harje * * * * 11 69 36 33 13 68 35 33 13 66 * * 13 55 * *

Vodiško g 13 86 38 48 8 55 32 23 11 65 32 33 13 66 (45) (48) 14 74 (40) (49)

 Škofce * * * * 7 45 20 25 4 28 14 14 4 27 * * 3 15 * *
Your text here

a) Za l. 1880 vključuje zaselek sv. Miklavž.
b) Za l. 1900 vključuje Podpeč (1-0), Na 

Gračnici (1-0) in domačijo Brečko (1-10).
c) Za l. 1910 vključuje Podpeč (1-8), Na 

Gračnici (1-0) in domačijo Brečko (1-7).
d) Za l. 1900 vključuje Koprivnico (1-6).
e) Za l. 1910 vključuje Koprivnico (1-9).
f ) Za leto 1880 vključuje zaselek Bukovje.
g) Vključen Dvor (Vodiško 6); l. 1880 (1-12)
* podatki so vključeni v 'nosilni' zaselek.

Cerkev sv. Miklavža je do leta 1787 spadala pod župnijo v Laškem. Kot rezultat jo-
žefinske farne regulacije, ki je nalagala, da je potrebno dušnopastirske postojan-
ke postaviti tako na gosto, da bodo verniki imeli do svoje farne cerkve kvečjemu 
dobro uro hoda v eno smer, pa je postala samostojna kurija. Devetnajstega julija 
1787 so uvedli mrtvaško in 25. julija istega leta tudi krstno knjigo.87 Poročna knji-
ga je bila uvedena 4. februarja 1789. V času nastanka je spadalo h kuriji štirinajst 
vasi:88 Globoko89, Loke, Plazovje, Povčeno, Zabrež, Konc, Laziše, Selo, Brodnice, 
Dol, Škofce, Vodiško, Lože in Brstovnica. To so manjše vasi od štirih do enajst hiš 
(Laziše). Od teh vasi so se v letu 1796 priključile k župniji sv. Marjete v Rimskih 
Toplicah vas Loke v celoti in delno Globoko, razen hiše št. 15 (Kokotec).90

Iz kurije so v 19. stoletju po peš poti do trga Laško potrebovali poldrugo uro, 
ravno tako do sv. Marjete,91 do Loke je bilo dve in pol uri hoda, do Razborja pa kar 
tri ure pešačenja.

Prebivalstvo vasi v kuriji je bilo izključno slovensko. Po značaju so bili trdi in trma-
sti, možje in fantje so se radi vdajali pijančevanju in posedanju po gostilnah. Bili 
so zelo vraževerni in svoje zdravstvene tegobe so veliko raje zaupali in jih reševali 
pri mazačih kot pravih zdravnikih, kar je bilo za marsikoga na koncu tudi usodno. 
Vendar jih tudi slabe izkušnje niso izučile.

Za hiše v Šmiklavžu je bilo značilno, da so bile raztresene po okoliških vaseh, na 
videz pa niso bile ne lepe in tudi ne preveč čiste. Navadno so bila gospodarska 
poslopja bolje vzdrževana od hiš. Vendar vaščani niso bili revni, v kuriji z izjemo 
prehodnih beračev ni bilo obubožanih domačinov. Vaščani so pridelali veliko žita 
in vina, vzrejali vprežno živino, svinje in drobnico. Najbolj pomembno pa je, da 
so vse te dobrine znali tudi drago prodati. Tako kurat Ripšl navaja, da so za vino 
iztržili toliko kot vinarji za vino v Vidmu in na Bizeljskem, ki je bilo neprimerno 
boljše kvalitete.

87 Maček, J., Zgodovina župnije sv. Mavricija v Jurkloštru in Ripšl: Kronika župnije sv. Miklavž.
88 Gibanje prebivalstva v župniji sv. Miklavž; 1790 – 760, 1850 – 706, 1914 – 844, 1940 – 850, 1974 – 836; 

vir: Časopis za zgodovino in narodopisje št. 2/1976, str. 291.
89 1441: Glawok; Blaznik (1986).
90 domačija prednikov slovenskega pesnika Antona Aškerca
91 zaselek Šmarjeta v Rimskih Toplicah

Med vaščani ni bilo pretirano veščih rokodelcev in obrtnikov. So pa zato imeli 
veliko več uspeha pri kmetovanju. Kot sem že omenil, so bili glavni pridelki žita, 
vino in lan. Gojili so vse vrste žit: pšenico, rž, ječmen, koruzo, oves, ajdo (kot drugo 
žetev), prosa pa bolj malo. Od stročnic so pridelovali: grah, bob, fižol in lečo, kar 
je bila poleg kislega zelja in repe, štajerskih žgancev (iz ajdove moke) in nadvse 
priljubljenega krompirja glavna prehrana tukajšnjega prebivalstva. Kruh so pekli 
večinoma iz mešanice več mok, in sicer ajdove, koruzne, ržene ali ječmenove. Za 
praznike in slavnosti pa so pekli kruh iz same čiste pšenične moke. Lan je uspeval 
odlično. Zato so prihajali trgovci s platnom vsako leto še pred žetvijo in barantali 
za ceno in celo plačevali del blaga vnaprej. Lana samega skoraj niso prodajali, 
temveč so ga raje spredli in nato prodajali polizdelke.

V Župnijski kroniki je kurat Ripšl zapisal interpretacijo nastanka imen za zaselke 
v župniji. Konc – na vrhu, na kraju vzpetine; Zabrež – za bregom; Globoko – v 
globini; Plazovje – na bregu, kjer se bolj plazimo kot hodimo; Lože – lična lega 
pod skalo;92 Laziše – laz v majhni kotanji;93 Vodiško – močvirnata tla, veliko vode; 
Brstovnica – kraj, kjer se spomladi najprej pojavi brstje in zelenje; Škofce – nekoč 
eno samo posestvo, združeno z Dvorom št. 6;94 Dol – v dolini, v kotlini; Brodnice – 
v dolini pri Gračnici, kjer so bili prehodi oziroma so brodili preko Gračnice;95 Selo 
– kjer so hiše v redu ob cesti, spominjajo na hrvaške panonske vasi.

V l. 1873 so kurijo povzdignili v župnijo, h kateri je spadala tudi podružnična cer-
kev sv. Kolomana v Lokavcu.96

V župniji sv. Miklavža je leta 1790 bilo 760 prebivalcev, l. 1850 (708), l. 1914 (844), 
l. 1940 (850) in l. 1974 (836).97

92 Morda od ložine, kar pomeni njivo ali polje ob pobočju, ki se samo izsekava, ne pa orje; morda pa tudi 
od lože, kar predstavlja po svojem pomenu ležišče divjačine. (Vatovec, 1929, str. 15)

93 Lahko tudi Lajše ali Laše. (Vatovec, 1929, str. 15)
94 Vulgo Dvoršek, mogoče nekdanji škofijski fevd ali letna rezidenca jurklošterskega samostana.
95 Vatovec, F., Kolonizacija laškega okraja v luči krajevnih in ledinskih imen, 1929, str. 18.
96 Leksikon Dravske banovine 1937: 293
97 Ožinger, A., Oblikovanje župnij v prafari Laško, Laški zbornik, 1976, str. 291.

Slika 21: Šmiklavž v jutranjih meglicah 
[B. Dremelj]
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HIŠNA IMENA V ŽUPNIJI SV. MIKLAVŽA

Formalno so priimek začeli uporabljati v Beneški republiki že pred l. 1090. Fur-
lanski in slovenski priimki so nastali šele po l. 1420, v habsburški monarhiji se 
slovenski priimki pojavijo še pozneje, nekako sredi petnajstega stoletja.98 Glede 
na zapise v matičnih knjigah pa zanesljivo vemo, da nekateri ljudje celo v 17. 
stoletju še niso imeli rodbinskega imena.99 To so bili večinoma ljudje, ki niso bili 
stalno naseljeni (glej Slika 22).

Namen uporabe in dedna obveza priimka je bila predvsem v lažji sledljivosti in 
avtentikaciji posameznika in njegovih potomcev, ki je bila pomembna za pobira-
nje in beleženje davkov. Za razliko od priimkov, ki so nastali iz formalno pravniških 
potreb, so ljudje v vsakdanjem življenju uporabljali hišna, vulgarna (nomena vul-
go) oziroma tako imenovana domača imena. Za razliko od priimkov, ki so vezani 

na osebe, so hišna imena vezana na 
domačije in se praviloma ne menjajo 
tudi ob menjavi gospodarja doma-
čije. Hišna imena so verjetno nastala 
že pred uvedbo priimkov, saj so le na 
tak način ljudje bolj natančno opre-
delili posameznika s pogostim ime-
nom (npr. Mlinarjev Janez, Kovačev 
Janez ...). Temu v prid govori tudi 
dejstvo, da priimke, izpeljane iz sta-

roslovanskih imen redko srečamo, saj so bila do uvedbe priimkov že skoraj vsa 
izgubljena, medtem ko se v hišnih imenih pojavljajo nekoliko pogosteje.100

Hišna imena so se v daljšem časovnem obdobju pokazala celo za bolj učinkovita 
od hišnih številk. Hišne številke domačij so se od konca 18. stoletja spremenile 
kar nekajkrat, medtem ko večina domačij še danes nosi enaka hišna imena. Viri 
za nastanek hišnih imen so bili največkrat rojstna imena (v zadnjih stoletjih tudi 
priimki), ledinska imena, imena po poklicu in vzdevki.101

Že leta 1524 se v laškem urbarju pojavijo priimki Knez, Žveplan, Flis, Zupan,102 
vendar se večinoma podložniki navajajo s krstnimi imeni. V obeh velikih laških 
urbarjih iz 16. st. in cenilnem spisku iz leta 1542–52 priimki že prevladujejo. V 
matičnih knjigah laške nadžupnije pa je v 17. st. najti že kar 247 priimkov, med 
katerimi je le okoli 20 tujih.103

ŠMIKLAVŽ V FRANCISCEJSKEM 
KATASTRU

Po objavi novega patenta o zemljiškem davku cesarja Franca I. v letu 1817 je 
bil izdelan tretji avstrijski kataster, ki je tako kot prejšnja dva bil poimenovan 
po vladajočem cesarju. Kataster za ozemlje Štajerske je bil izdelan med letoma 
1820–1825, vendar je začel veljati z zamikom šele v letu 1844. Njegova poglavi-
tna prvina je natančen grafični naris zemljišč, delo šolanih geometrov, oprto na 
obsežne priprave in nove dosežke zemljemerstva. Osnovna merska enota je bil 

98 Merku, P., 1300 primorskih priimkov, str. 8–9.
99 Goričar, M., Doneski k postanku in pisavi rodbinskih imen, Etnolog, knjiga XII, 1939.
100 Brunc, S., O nastanku, razvoju in pomenu priimkov, str. 175.
101 Torkar, S., Priimki na Slovenskem, str. 71.
102 Jelovšek, E., Vrh nad Laškim skozi stoletja, str. 196.
103 Maček, J., (2013), str. 116.

tudi zdaj oral (Joch) s površino približno 0,57 hektara, razdeljen na 1.600 kvadra-
tnih sežnjev ali klafter s površino 3,595 kvadratnega metra.

Obsegal je dva dela, pisnega in grafičnega. V pisnem delu so zajeti podatki o 
izmeri in informacije o posestnikih in posameznih zemljiščih. V grafičnem delu 
pa so zarisane mejne črte posameznih parcel in posesti, poleg tega so vrisani po-
samezni naravni in kulturni objekti v prostoru, kot so vodotoki, ceste, poti, cerkve, 
kapele itd.

Kulturo posamezne parcele označujejo poenoteni in grafično poenostavlje-
ni simboli ter barvne lestvice. Nekatere kulture pa so označene tudi s črkami: 
pašnik – W, skupina pašnikov – GW, iglasti gozd – MH (tudi smrečica), mešani 
gozd – GH itd.104

Gozd je označen z naslednjimi oznakami:

• J.M. – mlado drevje,
• S.H. – deblasto drevje,
• M.H: – srednjeraščeno drevje,
• H.S. – visokoraščeno drevje,
• R.R. – zaščiteno drevje (področje).

Golec (2010) navaja: 

»Parcele kot najmanjše katastrske enote so se v tem ka-
tastru delile na zemljiške in stavbne, ne da bi bila oba 
tipa med seboj po vsebini povsem natanko razmejena. 
Stavbne parcele so namreč lahko vključevale tudi majh-
na obdelovalna zemljišča tik ob zgradbah, zemljiške pa 
v določenih primerih nekatere vrste stavbnih objektov. 
Sama stavba v franciscejskem katastru ni veljala za 
predmet neposredne obravnave, ampak je bila le se-
stavni del parcele, tudi če sta se njuni površini povsem 
ujemali. Vzrok, da je bilo to v praksi prej izjema kot pravi-
lo, je končna instrukcija za izvedbo katastra (1824). Vse zgradbe istega gospodar-
stva s skupnim dvoriščem naj bi namreč sestavljale eno stavbno parcelo, posebno 
parcelo pa le tiste gospodarske zgradbe, ki so stale ločeno. V stavbno parcelo so 
vključili tudi hišni vrt, če ni meril več kot 25 kvadratnih sežnjev (89,9 m2). Hiše v 
strnjeni pozidavi so, kakor hitro so imele različne hišne številke in ločene strehe, 
predstavljale vsaka svojo parcelo, četudi so bile v lasti istega lastnika. Prav tako 
je štelo za samostojno parcelo zemljišče z javno zgradbo (cerkvijo, samostanom, 
bolnišnico). Objekti, ki naj jih ne bi obravnavali kot stavbne parcele, so bile majh-
ne, po svoji naravi spremenljive stavbe: vrtne ute, stanovi, vinske stiskalnice in po-
dobno; v mapo so jih sicer vrisali, njihovo površino pa prišteli k zemljiški parceli, na 
kateri so stale. Tudi površin stanovanjskih zgradb niso izračunali posebej, ampak 
preprosto prišteli k skupni površini stavbne parcele.«

Področje Šmiklavža je znotraj omenjenega katastra razdeljeno na naslednje ka-
tastrske občine:

• k. o. Lože (C211), ki zajema Leskovc, Brstovnico, Podpeč, Lože, Vodiško, Škofce, 
Dol in Brodnice,

• (delno) k. o. Lahomšek, ki zajema Modrič, Radoblje, Marija Gradec, Lahomšek 
in Trojno,

• k. o. Laziše (C180), ki zajema Konc, sv. Miklavž, Laziše, Selo in Harje ter
• k. o. Plazovje (C308), ki zajema Strensko, Plazovje, Povčeno, Zabrež in Globoko.

104 Ribnikar, P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, 1982, str. 331.

Slika 23: Risba cerkve sv. Miklavža s severne 
strani, 1857

Slika 22: Primer zapisa rojstva osebe brez 
priimka v letu 1691. Kot oče novorojenčka z 
imenom Andrej je naveden Anton z Dvora 
(Antony na Duorj). Gre za kmetijo, ki je še 
danes znana pod tem imenom in leži med 
Vodiškim in Škofcami, iz nje se je razvil tudi 
priimek Dvoršek [ŠAM; Krstna knjiga Laško 
1691–1716].
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LOŽE

GPS koordinate: 46°7’5.41” 15°13’49.08”

ime: Losach, Loschach

n. m. 367 m

prebivalstvo: l. 1869 – 125; l. 1890 – 135; l. 1910 – 158; l. 1931 – 151; l. 1953 – 157

Kraj ima hribovito prisojno lego na levi strani Savinje blizu Rimskih Toplic nad 
dolino Gračnice. K vasi spadajo zaselki Brstovnica,105 Leskovc in Podpeč. Na tem 
območju so dobro ohranjeni gozdovi. Pri Brstovnici prevladujejo smreke, pri Lo-
žah pa bukovo drevje in jesen, iz katerega izdelujejo koše.

Iz habsburškega urbarja je razvidno, da so zaselek Brstovnico (Briztownitz) sesta-
vljale štiri navadne, dve fevdni kmetiji in ena pušča.106 V laškem urbarju (l.  1524) 
najdemo v Ložah (Losach) štiri kmetije, v Leskovcu (Leskobitz) tri kmetije, v Br-
stovnici pa pet kmetij.107 V istem urbarju najdemo podatek, da je 26 sogornikov iz 
Leskovca kot gornino prispevalo 14 veder.

Zemljiška gospostva so v najem dajala tudi zemljišča, na katerih so interesenti na 
lastne stroške postavili vinograde in zidanice. V zameno za uporabo zemljišč so 
najemniki plačevali tako imenovano gornino, ki so jo plačevali v vnaprej dogo-
vorjenih količinah vina ali mošta ter denarja.108

Lože, Brstovnica in Leskovc se pojavljajo tudi v urbarju nadžupnijske nadarbine 
iz leta 1700, kjer so bili vaščani dolžni poravnati žitno desetino, Leskovc pa poleg 
tega še vinsko desetino.109

V začetku 19. stoletja so Lože skupaj z Brodnicami (Brodniss), Brstovnico (Wer-
dniss) in Dolom (Doll bey Tüffer) tvorile površino 946 oralov in 840 kvadratnih 
klafter, od tega 156 oralov in 1390 kvadratnih klafter njiv, 202 oralov in 1591 kva-

105 Brstovnica se omenja že v l. 1280–1295; (Blaznik, 1986).
106 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 252.
107 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 258.
108 Maček, J., Vrh nad Laškim skozi stoletja, str. 45.
109 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 105–106.

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Jerenčak Brstovnica 1 1855–ŽK sredi 19. st. je bila tudi gostilna

Martinšek Brstovnica 2 1855–ŽK 1866–RK izhaja iz imena Martin

Parašuh Brstovnica 3 1847–ŽK

Pohlin Brstovnica 4 1855–ŽK 1858–MK 1880–RK

Kos Brstovnica 5 1850/1855/1875–ŽK 1858–MK Leta 1886 kmetijo kupi Andrej Reberšak iz Harij in s seboj 'prinese' tudi 
hišno ime Gložjek.

  Gložjek 1959–GZRT

Lapornik Lože 6 1829/1855/1889–ŽK Izhaja iz lapornata tla.

Čehovin Lože 7 1855–ŽK Pozneje se je domačija imenovala Mišjek po lastniku Jožefu Laporniku 
(po l. 1894) iz Lok pri Št. Lenartu.

  Mišjek 1959–GZRT

Flis Lože 8 1798/1855/1857–ŽK Izvira iz nemške besede fließ (potok).

Mili Lože 9(22) 1855–ŽK

  Požaršk 1959–GZRT V 18. in 19. stoletju so bili lastniki Požarškovi.

  Pri Bognarju 

  Na Gmajni

1959–GZRT

Bezgovšek Lože 10(11) 1798/1803/1849/1857–ŽK 1857–MK 
1867–RK 1959-GZRT

Izhaja iz zaselek Bezgovje.

Podpeški Lože 12 1851–ŽK Izhaja iz Pod pečmi (skalnato steno); kovačija in gostilna v 19. st.

Martinc Lože 13 1857–ŽK

Leskovc Lože 15 in 20 1847/1855/1857–ŽK 1959–GZRT Iz naselja Leskovca.

  Ožek Lože 18 1959–GZRT Od 1820-1869 je kmetija spadala pod Ratajevo.

Rataj Lože 18 in 19 1855-ŽK 1959–GZRT Izvor iz imena frankovskega svetnika Konrada.1

  Martinač 1959–GZRT Domačija je imela še imeni Martinač ali Pri Martinu po Martinu Vodišku 
(1869–1886).

  Bardjek 1959–GZRT

RK – rojstnokrstna knjiga; MK–mrliška knjiga; GZRT–Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic (Orožen); ŽK–župnijska kronika
1 vir:  Goričar, M., Doneski k postanku in pisavi rodbinski priimkov in krajevnih imen med Slovenci, Etnolog knjiga XII, l. 1939. 

Slika 24: Katastrska mapa Brstovnice, Lož, 
Vodiškega iz začetka 19. stoletja (ARS, 
Franciscejski kataster, KO Lože, list 3 in 5).
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dratnih klafter travnikov, oral in 225 kvadratnih klafter vrtov, 65 oralov in 1183 
kvadratnih klafter pašnikov, 21 oralov in 1163 kvadratnih klafter vinogradov ter 
498 oralov in 88  kvadratnih klafter gozdov. Na tem področju je bilo 32 navadnih 
in 20  najemniških domačij, na katerih so živeli 103 prebivalci, od tega 50 žensk. 
Skupaj so imeli 22 govedi (volov) in 15 krav.110

VODIŠKO

GPS koordinate: 46°6’54.98” 15°14’20.24”

ime: Woditzsai, Wodishko

n. m. 378 m

prebivalstvo: l. 1869 – 86; l. 1890 – 93; l. 1910 – 89; l. 1931 – 94; l. 1953 – 98

Vodiško zaznamuje hribovita prisojna lega pod sv. Miklavžem nad dolino Grač-
nice. H kraju spadata zaselka Dvor111 in Škofce. V okolici raste predvsem bukov 
gozd, nizko drevje in grmičevje, ki daje les za izdelovanje košev.112 Pri prezidavi 
domačije Dvor113 naj bi bil najden in uničen skeletni grob, poleg tega naj bi tu 
našli tudi nagrobnik, ki je danes lociran v muzejski zbirki v Laškem. Zahodno od 
domačije naj bi ležala antična naselbina.114

Vodiško – močvirnata tla; obilo vode.115 Vodiško (Vodishko) je zaselek, kamor se je 
ob koncu 19. stoletja preselil Martin Hochraut z ženo Heleno (glej »Predniki Helene 
Dvoršek« na strani 123). Pozneje je kmetijo prevzel sin Jernej.

»Planota pod šmiklavškimi stenami se vzhodno od Lož še nekoliko dvigne do ko-
maj opazne terenske grede, nato se pa vzravna. Tu je jedro Vodiškega, sestoječe iz 
treh prvotnih kmetij. Prva je na gredi, ostali dve sta na vzravnani planoti. Nekoliko 
vzhodneje prekinja planoto vidnejša greda, ki prehaja s strmega pobočja pod Sv. 
Miklavžem, se na drugi strani dvigne v izrazitejšo vzpetost in kot strma reber spusti 
proti Gračnici. Na vzhodni strani te grede je četrta prvotna vodiška kmetija.

Vodiškega ne najdemo ne v habsburškem urbarju iz konca XIII. stoletja ne v velikih 
laških urbarjih XVI. stoletja. Tedaj je že pripadalo jurkloštrski gospoščini. Zato ga 
pa omenja cenilni spisek te gospoščine iz leta 1542. Toda navaja samo enega vo-
diškega kmeta: Gregorja (Gregor von Woditz). Ena izmed štirih prvotnih kmetij je 
bila služna beneficiju sv. Martina v laški nadžupnijski cerkvi. V sredi XVIII. stoletja ji 
je bil lastnik Jurij Kajtna.« (Orožen, J., 1959, str.163)

V laškem urbarju (l. 1524) lahko zasledimo na Vodiškem (Woditzsai) 10 sogor-
nikov, katerih gornina116 je skupno znašala 4 vedra in 13 srebrnikov.117 Vodiško, 
Škofce in Na Dvori se pojavljajo tudi v urbarju nadžupnijske nadarbine iz leta 
1700, kjer so bili vaščani dolžni poravnati žitno desetino, Vodiško pa tudi vinsko.118

110 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark, 2. del, 1822, str. 460.
111 Prva omemba 9. 12. 1454: 3 huben zu Tworischen; Blaznik (1986).
112 Krajevni leksikon dravske banovine, l. 1937.
113 dvor – dominikalna zemlja; nepremičnina, ki jo je zemljiško gospostvo samo upravljalo, jo obdelovalo 

z nesvobodno delovno silo
114 Register nepremične kulturne dediščine RS
115 Iz kronike župnije sv. Miklavž.
116 Zakupnina v vinu ali moštu gorskemu gospodu določena po gorskem pravu. Zakup je bil deden,  za-

kupnik pa  svoboden, podložen je bil le  glede dajatve.
117 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 261–262.
118 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 105–106.

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Feslinger Vodiško 1 1857–MK, 1959–GZRT

Žohar Vodiško 2 1798/1845/1855–ŽK Po Janezu Centi (1909–1926) je nastalo hišno ime Cencelj.

  Cencelj 1959–GZRT

Cvek Vodiško 3 1850/1855/1876–ŽK

Vodišek Vodiško 5 1845/1855–ŽK Izhaja iz ledinskega imena naselja Vodiško.

  Na gredah 1959–GZRT Sredi 19. st. je bila na domačiji tudi gostilna.

Dvoršek Vodiško 6 1816/1845/1855–ŽK strežnik ali morebitni posestnik zelo velike kmetije z oznako dvor

Kaspar Škofce 8 1855–ŽK po osebnem imenu Gašper

  Gašper 1845/1854–ŽK (verjetno po Gašperju Kačiču, ki se je smrtno ponesrečil pri podiranju dreves l. 1805)           

Požin Škofce 9 1855–ŽK

Hribovšek Škofce 10 1855–ŽK Izhaja iz geografske lege – hrib.

  Šurloh 1834–ŽK

  Starc 1875–RK

Kajtna Škofce 11 1798/1855–ŽK Izhaja iz osebnega imena Kajetan.

MK–mrliška knjiga; GZRT–Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic (Orožen); ŽK–župnijska kronika
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DOL NAD LAŠKIM

GPS koordinate: 46°7’11.06” 15°15’15.28”

ime: Duel, Doll bey Tüffer

n. m. 355 m

prebivalstvo: l. 1869 – 70; l. 1890 – 65; l. 1910 – 42; l. 1931 – 66; l. 1953 – 43                                    

Dol nad Laškim je bil obljuden že v času antike. To dokazuje najdba kamna z 
napisom pri vrtnem zidu domačije Goriška, h. št. 6.119 Najdba je sedaj v Jovaneju 
v Gradcu.120 

Iz habsburškega urbarja (popis, ki ga je dal narediti vojvoda Albreht Habsburški 
konec 13. st.) je razvidno, da je bilo v vasici Dol (Duel)121 šest navadnih in dve fev-
dni kmetiji.122 V laškem urbarju (l. 1524) zasledimo v Dolu nad Laškim (Tall  oder 
Nadoli) pet kmetij in dva mlina.123

V okolici prevladujejo bukovi gozdovi, na Gračnici pa je bilo tudi precej mlinov. 
V strugi so se bohotile krasne postrvi, kmetje pa so se ponašali z izredno težkimi 

in debelimi svinjami.124 Nad vasjo se dviga velika skala Vranska peč, na kateri so 
l. 1910 odkrili ostanke razvalin gradu Celjskih grofov. Pod skalo je v manjšo skalo 
vdolbljena kapelica; ta baje spominja na smrtno nesrečo, ki se je tu primerila.

V začetku 19. stoletja je vas štela 18 navadnih in 17 najemniških domačij, v katerih 
je živelo 90 ljudi, od tega 46 žensk. Zabeleženo je bilo tudi 15 govedi (volov) in 
14 krav.125

119 Na to domačijo je bil ob koncu 19. stoletja priženjen Nikolas Bergamoš, brat Marjete Bergamoš, matere 
Helene Zupan, poročene Hochkraut.

120 Fekonja, Celje in okolica
121 ok. 1280–1295: in villa Duel sunt 8 hube; Blaznik (1986)
122 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 252.
123 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 258.
124 Krajevni leksikon dravske banovine, l. 1937.
125 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark, 1. del, 1822, str. 253.

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Vrbjanšek Dol 1 1867–MK Možno, da ime nakazuje krajevni izvor; kraj Vrbje pri 
Žalcu.

Slonej Dol 3 1857/1871–MK

Sloboč Dol 4 1863/1865/1873/1876/1886–RK

1824/1879/1886–MK

Andrej Dol 5 1867-RK; 1834/1855–ŽK iz osebnega imena, verjetno gospodarja

Gorišek Dol 6 1798/1834/1855–ŽK ledinskega izvora, izhaja iz Gorica

Ratej Dol 7 1859/1862/1865/1867/1872/1876–RK izpeljanka iz imena frankovskega svetnika Konrad1

Bobek Dol 8 1855/1858–ŽK Lahko je nastal na podlagi telesne značilnosti.

Klenovšek Dol 11 1855–ŽK Izhaja iz naselja Klenovo.

Terbovc Brodnice 12(13) 1866-RK (13); 1855–ŽK iz glagola trebljenje, očiščeno gozdno področje

Kavl Brodnice 13 1855–ŽK

Brodničan Brodnice 14 1841/1855–ŽK 1856–MK iz naselja Brodnice

Brečko Brodnice 16 1855–ŽK godrnjavec

Klepej Brodnice 18 1855/1857–ŽK mali človek, klepalec gradbenih ali mlinskih kamnov

  Bosač 1864/1886–ŽK

  Škorja 1864–ŽK hišno ime po lastniku 

MK–mrliška knjiga; RK–rojstnokrstna knjiga; ŽK–župnijska kronika
1 Goričar, M., Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in krajevnih imen med Slovenci

Slika 25: Okolica Dola in Brodnic na 
vojaškem zemljevidu s konca 18. stoletja 
(Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–
1787, zvezek  2)
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LAZIŠE

GPS koordinate: 46°7’33.48” 15°14’40.44”

ime: Lasschitz, Lasicz, Lasitz, Laschitsch

n. m. 523 m

prebivalstvo: l. 1869 – 115; l. 1890 – 132; l. 1910 – 133; l. 1931 – 165; l. 1953 – 144

Laziše ležijo na hriboviti legi južno od Marije Gradca proti dolini Gračnice. H  kraju 
spadata zaselka Konc in sv. Miklavž nad Laškim. Okolico krasijo negovani bukovi 
in smrekovi gozdovi. Avtor krajevnega leksikona dravske banovine v prvi polovici 
20. stoletja izpostavlja zelo napredno sadjarstvo v tem kraju, ko naj bi imeli posa-
mezni kmetje tudi po tisoč skrbno gojenih sadnih dreves. Poti so bile po večini 
strme in slabe, neprevozne za težje vozove.126

Iz habsburškega urbarja127 (konec 13. stoletja) je razvidno, da je v vasici (Lasschitz)128 
bilo osem navadnih in dve fevdni kmetiji, dva vinograda in dve pušči,129 v Koncu 
(Chontz)130 pa štiri navadne in dve fevdni kmetiji. Iz posebnega laškega urbarja 
iz leta 1524 je razvidno, da sta v vasici bili dve kmetiji in dve polkmetiji, v zaselku 
Konc pa pet kmetij in ena polkmetija.131 V istem urbarju je zapisano, da je du-
cat sogornikov iz Laziš prispevalo kot gornino132 6 veder in 6 srebrnikov, trinajst 
gornikov iz Konca pa 7 veder in 8 srebrnikov.133 Laziše (Laschische) se pojavljajo 
tudi v urbarju nadžupnijske nadarbine iz leta 1700,134 kjer so bili vaščani dolžni 
poravnati žitno desetino, ki je zajemala korec ajde kot koplevnik, deset povesem 
prediva in kokoš. V istem urbarju se pojavljajo tudi kot obvezniki do vinske de-
setine.135 Obe desetini so bili dolžni plačevati tudi vaščani Povčena in Vodiškega.

126 Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek 5, str. 173.
127 Popis Janezovega urada vzhodno od Savinje.
128 ok. 1280–1295: in villa Lasschitz sunt 12 hube; Blaznik (1986)
129 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 252.
130 ok. 1280–1295: in villa Chontz sunt 6 hube; Blaznik (1986)
131 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 258.
132 Sogorniki so se gorninskemu gospodu oddolževali z gornino v obliki vinskega mošta ali vina ter nekaj 

denarja.
133 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 261-262.
134 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 105–106.
135 Vsakdo je bil dolžan vsako deseto vedro pripeljati v župniščno klet, za kar je od župnika dobil en bel 

pfening na vedro (vedro =  blizu 20 litrov).

Slika 26: Katastrska mapa Laziš in Konca 
iz začetka 19. stoletja (ARS, Franciscejski 
kataster, KO Laziše, list 3 in 4).

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Lapornik Konc 1 1798/1855–ŽK ledinskega izvora, izhaja iz lapornata tla

Žnidar Konc 2 1855/1857–ŽK; 1857/1862–MK ime na podlagi veščine; krojač

Ožek Konc 3 1855–ŽK

Pohlin Konc 4 1855–ŽK

Knez Konc 5 1855–ŽK Priimek se pojavlja že 1524; prevod nemške besede 
Fürst.

Jakc Konc 7 1855–ŽK; 1857/1862–MK; 1881–RK izpeljano iz osebnega imena Jakob

Knejšek Konc 8 1855–ŽK

Gedično Laziše 11 (8) 1819/1855–ŽK 1858–MK 1882–MK (8)

Grega Laziše 12 1816–ŽK imenovan tudi kot gedičenski Funkl

Pavčnik Laziše 13 1792/1855–ŽK

Funkl Laziše 14 1798/1855–ŽK

Šeplan Laziše 15 1836/1837–RK (35), 1855–ŽK(15), 1860/1889–RK (15)  

Ciglar Laziše 16 1855–ŽK iz poklica, žgalec opeke

Povsod Laziše 17 1847/1855/1856–ŽK

Pirgar Laziše 20(23) 1855–ŽK, 1866–RK 1882–MK (23)

  Birgar 1840/1842/1843/1847/1862/1863/1866/1874/1876/1879–
RK 1883/1885–RK (23), 1862/1867–MK

Šeplan Laziše 21(15) 1798/1855–ŽK

Oblak Laziše 23 v 19. st. pripojeno k Pirgarjevi domačiji

Lovrinc Laziše 25 1855–ŽK iz osebnega imena Lovrenc

Peter Laziše 26 1814/1828/1837/1847/1848/1855/1864/1874–ŽK iz osebnega imena

Šonko Laziše 27 1855–ŽK

Videmšek Laziše 29 1870–ŽK

Brinšek Laziše 37 1842/1845/1871/1873/1882–RK, 1858–MK Brinjar se v Laškem pojavlja že v l. 1650.

Selan Laziše 39 1858–ŽK iz ledinskega imena Selo

MK–mrliška knjiga; RK–rojstnokrstna knjiga; ŽK–župnijska kronika
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Iz leksikona o deželi Štajerski136 iz leta 1822 je razvidno, da je celotna površina 
Laziš tvorila 854 oralov137 in 125 kvadratnih klafter,138 od tega njive 163 oralov in 
330 kvadratnih klafter, travniki 165 oralov in 957 kvadratnih klafter, vrtovi 1 oral 
in 283 kvadratnih klafter, pašniki 17 oralov in 1236 kvadratnih klafter, vinogradi 
26 oralov in 1078 kvadratnih klafter ter gozdovi 479 oralov in 1041 kvadratnih 
klafter. Naselje je sestavljalo 37 navadnih in 31 najemniških domačij, imelo je 126 
prebivalcev, od tega 64 žensk. Zabeleženo je bilo, da so prebivalci imeli 36 govedi 
in volov ter 22 krav.139

SELO NAD LAŠKIM

GPS koordinate: 46°7’22.97” 15°15’45.15”

ime: Sell, Sellu

n. m. 422 m

prebivalstvo: l. 1869 – 74; l. 1890 – 67; l. 1910 – 75; l. 1931 – 72; l. 1953 – 75

To je razložena vas v hriboviti pokrajini med dolinama Lahomnice in Gračnice. H 
kraju spadata še zaselka Bukovje in Harje. Pomembna sta svinjereja in bikorejstvo. 
Imajo mnogo sadja. Prevladujejo bukovi gozdovi. Znani so po prodaji bukovih 
pragov. Področje je bilo poseljeno že v prazgodovinskem obdobju, saj je na po-
dročju Mlak (zahodno od vasi) še danes vidnih najmanj pet gomilnih grobišč iz 
starejše železne dobe s premeri od 7 do 40 metrov.140

V habsburškem urbarju iz konca 13. stoletja se omenja v Selu (Sell)141 tri navadne 
in dve fevdni kmetiji, v Bukovju (Bukow)142 navadna, dve fevdni kmetiji in dve pu-
šči in v Harjah (Becharie)143 šest navadnih kmetij in dve pušči.144 V laškem urbarju 
(l. 1524) Selo (Stzell) sestavlja pet kmetij, Harje (Ghar) pa polžupanija, dve navadni 
in tri polkmetije.145 V istem urbarju najdemo podatek, da je bilo v tem času v Selu 

136 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark 1822–1823.
137 Oral (jutro) tvori 1600 kvadratnih sežnjev (klafter) ali 1,41 hektarja.
138 Kvadratna klaftra (seženj) meri 3,56 kvadratnih metrov.
139 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark, 2. del, 1822, str. 371.
140 register nepremične kulturne dediščine
141 ok. 1280–1295: in villa Sel sunt 5 hube; Blaznik (1986)
142 ok. 1280–1295: in villa Bukow sunt 5 hube; Blaznik (1986)
143 ok. 1280–1295: in villa Becharie sunt 8 hube; Blaznik (1986)
144 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 252.
145 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 258.

tudi 39 sogornikov, ki so se oddolže-
vali gorninskemu gospodu z gornino 
v vrednosti 26 veder in 24 srebrnikov, 
v Bukovju pa je 6 sogornikov prispe-
valo 6 veder in v Harjah 14 sogorni-
kov 10 veder in 27 srebrnikov.146

Selo, Harje in Bukovje se pojavljajo 
tudi v urbarju nadžupnijske nadar-
bine iz leta 1700, kjer so bili vašča-
ni dolžni poravnati žitno in vinsko 
desetino.147

V začetku 19. stoletja je Selo skupaj 
z Lazišami imelo 28 navadnih in 29 
najemniških domačij, na katerih je 
živelo 122 ljudi, od tega 54 žensk. 
Skupaj so imeli 34 govedi (volov) in 
20 krav.148

V zapisih se priimek Hochkraut pojavi 
najprej v Harjah. Že v prvi polovici 18. 
stoletja pa najdemo tudi v vasi Selo kar nekaj pripadnikov rodbine Hochkraut, in 
sicer na domačijah Seme, Bobek in Gorjanc.

146 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 261–262.
147 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 105–106.
148 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark, 3. del, 1822, str. 589.

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Selan Selo 1 1855-ŽK Izhaja iz imena kraja Selo.

Zeme Selo 2 in 3 1855/1874-ŽK 1858–MK Pred 19. stoletjem se je uporabljalo hišno ime Stopinšek.

Bobek Selo 4 1855-ŽK

Gorjanc Selo 5 1855-ŽK, 1867–RK Izhaja iz Gora, verjetno povezan s priimkom Horjak (op. a.).

Afner Selo 6 1855-ŽK

  Oblak

Martolos Selo 7(11) 1855/1876-ŽK 1857-ŽK (11) Ime je morda turškega izvora. (vir: Orožen, J., Aškerčev zbornik, str. 28)

Fajfer Selo 9 1845/1855-ŽK Ime izvira iz poklica, izdelovalec čepov za sode, tudi godec – piskač.

sredi 19. st. tudi gostilna

RK– rojstnokrstna knjiga, MK–mrliška knjiga; GZRT–Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic (Orožen); ŽK–župnijska kronika

Slika 27: Katastrska mapa Sela nad Laškim 
iz začetka 19. stoletja (ARS, Franciscejski 
kataster, KO Laziše, list 4).

Slika 28: Detalj Martolosovega toplarja v 
Selu, zgrajen l. 1837 [B. Dremelj]
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Župnija Šmiklavž nad Laškim

POVČENO

GPS koordinate: 46°7’49.88” 15°13’1.28”

ime: Ploezeno, Podschenu, Polschno

n. m. 367 m

prebivalstvo: l. 1869 – 99; l. 1890 – 92; l. 1910 – 105; l. 1931 – 95; l. 1953 – 89

Povčeno je čista kmečka vas v hriboviti legi z manjšimi gozdnimi površinami. Za 
kraj je značilno intenzivno sadjarstvo, h kraju spadata še zaselka Koprivnica in 
Zabrež.149 Orožen kraj opiše z naslednjimi besedami:

»Povčeno je nad Globokim, od katerega ga loči pas gozda. Z obrobnimi deli sega 
Povčeno pod peči v slemenu, ki ga ločijo od Strenskega, na drugi strani na rebro, 
kjer meji na leskovški svet. Oblika v urbarju iz leta 1524 (Polschno) dokazuje, da je 
bilo prvotno ime Polžno – svet, ki polzi, na polzenje spominja tudi ime Povžin – 
Požin.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 156)

“Povčeno sega na severu na širok hrbet s Koštrunovo pečjo, ki ga loči od Strenske-
ga in Plazovja, na vzhodu meji na planoti nad skalama na Zabrež, a na jugu ga 
drug hrbet loči sosednega Konca in Leskovca. Vrh hrbta, Zakl, že spada pod Konec, 
niže ležeče Bukovje pod Leskovec. Med potokom in temenom rebra je bila gmajna, 
tradicija o njeni delitvi in postavljanju mejnikov je še ohranjena. Prej so tam pasli, 
odkar ni mladine za pašo, jo je začel preraščati gozd.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 
1959, str. 158)

Ljudsko izročilo sicer pravi, da je vas dobila ime, ker je tu zemlja počila ob potresu. 
Povčeno se sicer res nahaja na popolnoma razbitem terenu, vendar je vzrok tega 
verjetno plazovit teren, ki se udira in kruši.150 Iz Povčena izhaja rodbina Zupan.151 
Prvi Zupani se v listinah152 omenjajo že l. 1524.

149 Krajevni leksikon dravske banovine, l. 1937.
150 Vatovec, F., Kolonizacija laškega okraja v luči krajevnih in ledinskih imen, str. 8.
151 Predniki Helene Hochkraut, roj. Zupan (1886–1965).
152 laški urbar iz l. 1524

Iz habsburškega urbarja153 (konec 13. stoletja) je razvidno, da so v vasi-
ci (Ploezeno)154 bile tri navadne in dve fevdni kmetiji,155 prav tako v Zabrežu 
(Sabres).156 V laškem urbarju iz leta 1524 so zabeležene štiri kmetije, prav tako  
tudi v Zabrežju.157 Sedem sogornikov pa je prispevalo 3 vedra in 38 srebrnikov 
gornine.158 Iz urbarja v letu 1700 je razvidno, da so vaščani plačevali žitno in vin-
sko desetino ter gornino.159

Po terezijanskem urbarju so bile leta 1751 v Povčenem štiri kmetije.160 Kolikšne 
so bile kmetijske površine v začetku 19. stoletja, za Povčeno ni znano. Je pa vas 
skupaj s Plazovjem (Plassovje) štela 14 navadnih in 16 najemniških domačij, na 
katerih je živelo 78 ljudi, od tega 39 žensk. Zabeleženo je bilo 16  govedi (volov) 
in 13 krav.161

153 Popis Janezovega urada vzhodno od Savinje.
154 ok. 1280–1295: in villa Ploezeno sunt hube; (Blaznik, 1986)
155 Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 2/1976, str. 252.
156 ok. 1280–1295: in villa Sabres sunt 5 hube; (Blaznik, 1986)
157 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 258.
158 Koropec, J., Laško gospodstvo v srednjem veku; Laški zbornik, 1976, št. 2, str. 261–262.
159 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 105–106.
160 Orožen, J., Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic in okolice, str. 157.
161 Schmutz, C., Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark, 3. del, 1822, str. 173.

hišno ime (vulgo) naslov omemba razlaga - izvor

Voluh Povčeno 1 1855–ŽK, 1871–MK

Ovsenak Povčeno 2 1855–ŽK V začetku 19. st. v matičnih knjigah navajajo hišno ime Povčne.

  Povčne 1959–GZRT

Primož Povčeno 3 1855/1886–ŽK 1871–MK 1886–RK Ime dobila po Primožu Zupanu (1524).

Moklavž Povčeno 4 1855–ŽK Ime dobila po Miklavžu Dremšaku. (Orožen, J., 1959)

  Dremšak 1959–GZRT

Slaček Povčeno 5 1859–PKL

Škarjot Povčeno 6 1861–ŽK 1881–RK

Topole Povčeno 7 1858–MK 1881–RK 1959–GZRT

Medveškovo Povčeno 8 1959–GZRT od Ožekovega (Zabrež) odcepljena vinogradna posest

Žvancer Povčeno 9 1842–ŽK

Kačensko Povčeno 10 (15) 1875– RK (15) 1959–GZRT nekoč del Ožekovega

Breznikarjevo Povčeno 16 1959–GZRT nekoč del Primoževega

Špengl Zabrež 10 1845/1855–ŽK v 19. st. tudi gostilna

Kocen Zabrež 11 1855–ŽK Za to domačijo najdemo tudi naslov Povčeno 9.

Ožek Zabrež 12 1855–ŽK

Lapornik Zabrež 13 1855–ŽK iz kategorije zemljišča, lapor

RK–rojstnokrstna knjiga; MK–mrliška knjiga; GZRT–Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic (Orožen); ŽK–župnijska kronika; PKL - poročna knjiga Laško

Slika 29: Katastrska mapa Povčena iz začetka 
19. stoletja (ARS, Franciscejski kataster, KO 
Plazovje, list 3)



l. 1524
PRVA OMEMBA ZUPANOV IZ POVČENA

V laškem urbarju, ki je nastal na podlagi starejšega 
neohranjenega reformiranega urbarja, sta v vasi Povčeno 

omenjena kmeta Primož in Matej Zupan.
l. 1554

PRIHOD PREDNIKOV BERGAMOŽEV V LAŠKO
Skupaj z Janezom K. Valvasorjem naj bi v Laško prišli tudi 

njegovi sorojaki iz pokrajine Bergama v današnji Italiji.

l. 1669 
Marija OHKROUT

poroka vdove iz Sela z Andrejem Gunzekom
l. 1690

ANDREJ OCHKRAUT
Sin Jurija se je poročil z Lucijo Volavšek iz okolice Podvina.

l. 1733
Margareta OCHKRAUT

Hči Andreja iz Harij se je 26. 11. 1733
poročila z Jurijem Rižnarjem iz loške župnije.

l. 1765–75
GORJANČEVO in BOBEKOVO

prve omembe  priimka na domačijah v Selu nad Laškim
Priimek se prične zapisovati v obliki Hochkraut.

l. 1788
ANTON OCHROUT

prva navedba priimka v krstni knjigi
sv. Miklavža (11. 5. 1788)

l. 1797
MIHAEL HOCKRAUT

Za vodenico umre devetdesetletnik
Mihael iz Semetovega.

ok. l. 1826–1835
47. PEŠPOLK

Jožef Dvoršek je služil v 16. kompaniji 47. pešpolka iz Maribora.
l. 1839

PIRGARJEV ROD
Luka Hochkraut ‘Semetov’ se poroči z Jero Flis

iz Pirgarjevega (Laziše 20).
l. 1844

UHRETOV ROD
Anton ‘Gorjančev’ se je poročil z Marijo Kralj iz Šmarja pri 

Sevnici.

l. 1866 
BITKA PRI KÖNIGGRÄTZU

‘Pirgarjev’ Martin huje ranjen.

l. 1873
BRINŠKI

Martin ‘Pirgarjev’ se je poročil z Heleno Dvoršek
iz Brinja (Laziše 37).

l. 1885
VODIŠKO

Martin in Helena sta kupila domačijo na Vodiškem (h. št. 4).
l. 1887

V AMERIKI
Martin ‘Gorjančev’ se omenja kot uslužbenec bara v Leadvillu, 

Kolorado.

ok. l. 1170
ustanovljen kartuzijanski 
samostan v Jurkloštru

l. 1182
prva omemba kraja Laško

l. 1469–1529
TURŠKI VPADI
Turki so v nekajletnih presledkih pustošili in ropali po Spodnjem 
Štajerskem.

l. 1515
KMEČKI UPOR
V kmečkem uporu na slovenskem 
Štajerskem so sodelovali tudi 
podložniki gospostva Laško.

l. 1572–1573
HRVAŠKO-SLOVENSKI KMEČKI UPOR
Laški podložniki so sodelovali pri napadu na mitnico v Zágorju.

l. 1598
Nadvojvoda Ferdinand obnovi privilegije trga Laško (dobijo grb).

l. 1620
MOSCONI
Kupili laško gospoščino.

l. 1679–80
KUGA
huda epidemija kuge v Laškem
l. 1682
POŽAR V LAŠKEM
Zgorelo okoli 60 stavb, 
tudi cerkev sv. Martina.

l. 1787
KURIJA sv. MIKLAVŽ
Cerkev sv. Miklavža je 
postal samostojna kurija

l. 1788
STEKLARNA JURKLOŠTER
Odprtje steklarne l. 1792

TOČA
V oktobru je toča povzročila

gromozansko škodo in 
celo zahtevala

človeško življenje

l. 1797
NAPOLEONOVA OSVAJANJA
Napoloeonova vojska je plenila in pusto-
šila v okolici Celja in Laškega

l. 1849
A. M. SLOMŠEK
Šmiklavž obišče g. A. M. Slomšek

l. 1856
ANTON AŠKERC
v Globokem pri Rimskih 
Toplicah se je rodil slovenski 
pesnik Anton Aškerc

1845–1849  
gradnja železniške proge 

Celje–Ljubljana

l. 1914
Jernej HOCHKRAUT

Pri premazovanju železniških tirov izgubi vid.
l. 1915

Frančeva domačija
Jernej Hochkraut je kupil domačijo, ki meji na posest termalne-

ga kopališča v Rimskih Toplicah.

l. 1941-44
Tone HOCHKRAUT

Preživi kot oficir OT kar tri zime na vzhodni fronti.

l. 1944
Nande HOCHKRAUT

Sodeluje pri bitki Market Garden.

l. 1946
Franc HOCHKRAUT

Skupaj z družino se vrne iz Avstrije v domačo Brstovnico.

l. 2011
Uroš GRAČNER

Vnuk Frančiške Hochkraut se smrtno ponesreči pri sestopu v 
dolino Tamar.

l. 1941
BOMBNI NAPAD
6. aprila zjutraj okupatorska aviacija bombardira Zidani Most.

l. 1944
ŽIVI ZID
Okupator je 12. 2. za svojo zaščito pred napadom partizanov 
uporabil otroke iz Lokavca.

1914 – začetek I. svetovne vojne

1941 – začetek II. svetovne vojne

1945 – konec II. svetovne vojne

1436 – Celjski postanejo deželni knezi.

ok. 1450 – nastanek priimkov na 
Slovenskem

1550 – izšla Trubarjev Katekizem in 
Abecednik

1689 – izšlo delo Slava Vojvodine 
Kranjske

1730–40  
Na Slovenskem so začeli gojiti 

krompir.

1747 – zavlada Marija Terezija

1771 – prvo oštevilčenje hiš in uvedba 
splošne vojaške obveznosti

1774 – odredba za uvedbo obveznega 
šolanja

1781 – izdan patent o odpravi osebne 
nesvobode

1802 – uvedena obvezna voj. služba za 
moške od 17 do 40 let (služenje pehota 

10 let)

1820–25  
Izdelan zemljiški kataster 

za ozemlje Štajerske.

1848 – zemljiška odveza

1855 – epidemija kolere

množično priseljevanje
Slovencev v Ameriko

1991 – slovenska osamosvojitvena 
vojna

1969 – pristanek na Luni

1918 – nastanek Kraljevine SHS

1992 – začetek uporabe interneta v 
Sloveniji

1977 – razvoj hišnih računalnikov

1984 – zimske OI v Sarajevu

l. 1924
OKRAJNO GLAVARSTVO
l. 1927
MESTO
Ob 700-letnici prve omembe Laško proglašeno za mesto.

l. 1906
ELEKTRIKA
uvedba električne oskrbe za trg Laško

l. 1872
OBČINA MARIJA GRADEC
sestavljali so jo krajevni odbori Pod-
vin, Rifengozd, Lahomšek, Lahomno, 
Plazovje, Ležiše in Lože

l. 1910
OBČINA SV. LENART NAD LAŠKIM
S sklepom štajerskega deželnega odbora potrjena nova občina.

l. 1825
ZAČETKI PIVOVARSTVA
medičar in lectar Franz Geyer uredil obrtno pivovarno

l. 1931
ODPRTI BAZEN
V Rimskih Toplicah odprejo termalni bazen na prostem, nedaleč 
stran od Frančeve domačije.

l. 1911
MOST V RIMSKIH TOPLICAH
Zgrajen železobetonski most čez Savinjo.

l. 2001
Gostišče HOCHKRAUT

Dani Hochkraut je odprl gostišče v Tremerjih.

l. 1970
ALOJZ HOCHKRAUT

13. septembra je S. Kraigher na Cvetežu pri Vačah, v prisotnosti 
okoli 6000 ljudi, odkril spomenik narodnemu heroju.

l. 1847
CESAR FERDINAND I.
22. avgusta se ob ogledu gradnje 
železniške proge v Rimskih 
Toplicah ustavi sam cesar

l. 1937 
ALOJZ HOCHKRAUT

organizator in udeleženec ustanovnega kongresa Komunistične 
partije Slovenije 17. aprila 1937 v Čebinah nad Zagorjem

l. 1907 
Frank HOCHKRAUT

V 'novem svetu' so se Franku pridružili tudi
žena in sinova Janez in Viktor.

l. 1847
PIRGARJEVO

Oblakovo (h. št. 23) postane del Pirgarjevega.

l. 1991
TERME
Z odhodom jugoslovanske vojske so bile terme uničene in zaprte.

l. 2011
RIMSKE TERME
Po dvajsetih letih so terme obnovili in jih odprli za javnost.

l. 1530–35 
PRIMOŽ TRUBAR 

Trubar je vikar v Laškem

l. 1774
PRVA DRŽAVNA ŠOLA
V skladu z uredbo Marije Terezije ustanovljena šola v starem špitalu

l. 2008
Mateja HOHKRAUT

Postane članska državna prvakinja v balvanskem plezanju v 
disciplini boulder.

1648 – podpisan vestfalski mir

l. 1964
PIVO IN CVETJE
Izvedli so prvi dogodek tradicionalne prireditve.

l. 1912
SMRT PESNIKA
V Ljubljani je 10. junija umrl Anton Aškerc.

l. 1889
KUKEC
Pivovarno je kupil žalski pivovar Simon Kukec.

l. 1635
KMEČKI UPOR

Napadli so mitnico na Vranskem, 
grad Laško, samostan Jurklošter, 

grad v Veliki Brezi in dvor Širje.
l. 1665
VETTER VON DER LILLE
Kupili laško gospoščino.

l. 1486 
RIMSKE TERME 

prva omemba v Oglejski listi

l. 1840
RIMSKE TERME 
tržaški veletrgovec G. A. Uhlich kupi terme

l. 1879 
PRESTOLONASLEDNICA VIKTORIJA
v tem letu je bila gostja v toplicah 
angleška princesa in pruska 
prestolonaslednica Viktorija

l. 1969 
JOHN BISKAR 

Frank Yankovich izda skladbo St. Louise Polka, 
ki jo je napisal skupaj z Johnom Biskarjem. 

l. 1937 
FRANC HOCHKRAUT

Franc ml. iz Brstnika izdela bankovec, ki ga neuspešno poskusi 
vnovčiti v Laškem.

l. 1642 
Marjeta OHROUT

prvi zapis pripadnice rodu v krstnih knjigah
l. 1653 

Marina Hochraut 
prvi zapis priimka v obliki s predpono Hoch(raut)
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Slika 30:  
(fotografija na levi) V Franciscejskem 
katastru iz leta 1825 pa lahko pod 
katastrsko občino Laziše (Laschische, 
No. 180) v vasi Selo najdemo področje, 
imenovano Hochrautowsko. Izvor imena 
ni znan, sta pa v neposredni bližini tega 
področja imeli parcele kmetiji Zemetov in 
Bobekov, na katerih so živeli Hochkrauti. 
 
Področje ob obronku gozda se imenuje 
Mlake. Še danes naj bi bile tu vidne sledi 
gomilnih grobišč iz starejše železne dobe.

KORENINE
V delu Jurklošter nekoč in danes avtor Jelovšek sicer navaja, da je priimek Hoch-
kraut nemško bavarskega izvora, ki so ga k nam prinesli steklarji, zaposleni v jur-
klošterski steklarni.162 Ta trditev ne drži, saj se priimek v teh krajih po sedaj znanih 
podatkih pojavlja že sredi 17. stoletja (l. 1642), steklarna pa je pričela obratovati v 
l. 1802, poleg tega priimka na Bavarskem danes ni zaslediti, niti ni pisnih virov, ki 
bi dokazovali njegov obstoj skozi zgodovino.

Prvi do sedaj znani zapis o rodbi-
ni Hochkraut v matičnih knjigah je 
krst Marjete, hčere Gregorja (Jurija) 
Hochkrauta (Georgij Ohraukt) iz Sela 
in njegove žene Marine, 26. junija 
1642.

Prvi znani zapis o poroki se pojavi v 
Poročni knjigi sv. Martina iz Laškega 
1649–1779, kjer se 29. januarja 1669 
navaja poroka med vdovo Marijo 
Ochrout (Ohrouzhiza) iz Sela (glej »Gregor iz Sela« na strani 54) in Andrejem, 
sinom Oswalda Gunzeka, v cerkvi sv. Ruperta. Kot poročne priče so zabeleženi 
Ulrih in Simon Lepše, Simon Jug ter Luka Gunzek.163

Zanimiv zapis o poroki (glej Slika 33) se pojavi v poročni matični knjigi Laškega,164 
kjer je 5. februarja 1716 bila zabeležena poroka v Lahomnem, med Urbanom Ma-
rovtom in Evo, hčerjo Andreja Ohroutha (Hochkraut). Takrat komaj štirinajstletna 
Eva se je verjetno pod prisilo poročila v dvojni poroki skupaj z ovdovelo materjo 
Lucijo, ki je na isti dan omožila ovdovelega očeta ženina Petra (glej »Andrej iz Harij« 
na strani 56).

Kot najstarejša predstavnika rodu se omenjata Gregor (glej »Gregor iz Sela« na stra-
ni 54) in Marci (Marko), ki sta verjetno bila rojena v začetku 17. stoletja. O Marku 
je znano le to, da je z ženo Jero165 in hčero Marino (r. 17. 3. 1653) živel v Slatini.166 
Verjetno je bil tudi oče Danijelu (glej »Danijel iz Slatine« na strani 58).

162 Jelovšek, E., Jurklošter nekoč in danes, str. 37.
163 izvor priimka; majav človek; Maček, J., (2010)
164 Poročna knjiga Laško 1679–1724
165 Krstna knjiga Laško 1650–1665, zapis 19. 9. 1656, botra Uršule Vidic (op. a.)
166 njegovo bivališče je zapisano, ko se omenja kot poročna priča Matije na Gori, 18. 1. 1655

Slika 31: Zapis poroke med vdovo Marijo 
Hochkraut in Andrejem Gunzekom iz leta 
1669. [ŠAM; Poročna knjiga Laško 1649–
1679]
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Skozi zgodovino rodbine

ČASOVNI PREGLED OMEMB

Na prehodu iz 17. v 18. st. je glede na zapise na področju Laškega vsaj šest geo-
grafskih lokacij, na katerih so bivale osebe s priimkom Ochrout:

• Gregor iz Sela, oče Helene in Matije,
• Mihael, Martin in Gregor ml. iz Sela,
• Andrej iz Harij, sin Gregorja,
• Matija iz Lahomška,
• Lovrenc iz Lahomš,
• Danijel iz Slatine (Mala Breza).

Zanesljivo določiti njihove medsebojne rodbinske povezave oziroma povezave s 
poznejšimi rodovi je težko oziroma sloni predvsem na matičnih podatkih, če so 
bili pravilno vpisani, ter na predvidevanjih in sekundarnih podatkih (zapis hišnih 
imen, po analitičnih predvidevanjih ipd.). Podatek, kot je npr. hišna številka, se v 
knjigah na področju Laškega pojavi šele po izdanem patentu o konskripciji pre-
bivalstva in numeraciji hiš v letu 1770.167

Gregor iz Sela
Prvi zapis z omembo Gregorja (Georgij Ohraukt) iz Sela se pojavi ob krstu hčere 
Marjete, 26. junija 1642,168 nato pa dobrih deset let kasneje, 27. novembra 1653 
ob rojstvu sina Andreja.

Naslednjič se pojavi 26. februarja 1657 ob krstu njegovega sina Matije. Krstna 
botra otroku sta bila neki de Augustino in Marina Gunzek.

Znova se Gregor pojavi v poročni knjigi Laškega, ko se 20. februarja 1672 na-
vaja poroka med Matijo, sinom Blaža Lapornika iz Stopic, in Heleno,169 hčerjo 

167 Cvirn, J., Vojaška konskripcija leta 1770/71
168 Krstna knjiga Laško 1640–1650; krstna potra neki Florjan in Marija
169 V Krstni knjigi Laško 1640–1650 je z dne 5. 5. 1650 navaja krstni zapis Helene zakonite hčere Gregorja 

(Vobrout) in njegove žene Marine. Botra sta bila Mihael na Selli in Marina Gnadizhin.

pokojnega (P. M. – post mortem) Gregorja (Gregorij) iz Sela. Poročni priči sta bila 
Gregor Mastnak in Marko Stergar.170

Po grobih ocenah lahko sklepamo, da se je Gregor rodil okoli l. 1620, vsekakor pa 
je umrl pred letom 1669, ko se navaja poroka vdove Marine iz Sela (glej Slika 31).

Sklepamo lahko, da sta Gregor in žena Marina imela vsaj štiri otroke, in sicer Mi-
haela, že omenjena Heleno in Matijo ter Andreja.

Mihael iz Sela
Mihael, verjetno najstarejši izmed Gregorjevih otrok, se je rodil okoli leta 1644. Z 
ženo Evo sta imela vsaj šest otrok, ki so bili:

• Neža (r. 1670),171

• Martin (r. 1671)172 (glej »Martin (Gorjanc) iz Sela« na strani 55),
• Jurij (r. 1675),173

• Marija (r. 1678),174

• Primož (r. 1681),175

• Gregor ml. (r. 1689)176 (glej »Gregor ml. (Stopinšek) iz Sela« na strani 56).

Oče Mihael Ochrauth je umrl star okoli sedemdeset let, 12. decembra 1714 v 
Selu.

Martin (Gorjanc) iz Sela
Martinu, sinu Mihaela iz Sela, in ženi Lizi so se rodili štirje sinovi:

•  Ivan (r. 1701),177

•  Andrej (r. 1703),178

•  Gašper (r. 1707)179 in
•  Luka Gorjanc (r. 1709).180

V primeru krsta sina Luke se sicer navaja priimek Gorjanc, vendar se z ostalimi 
zapisi ujema kraj, imena staršev in tudi imena botrov. Zato lahko z veliko verjetno-
stjo sklepamo, da je zapisovalec namesto priimka zapisal kar domače ime. V tem 
času sklepamo, da je umrla žena Liza, saj se kot mati naslednjih otrok navaja Jera.

Po vrsti si sledijo:

• Martin ml. (r. 1712),181

• Valentin Gorjanc (r.~1718),
• Jakob (r. ~1719) (glej »Gorjančeva domačija« na strani 63) in
• Helena (r. 1722).

170 Poročna knjiga Laško 1649–1679
171 Roj. 13. 1 1670, Selo; krstna botra Mihael Gunzek in Apolonija Brečko / v mrliški knjigi Laško 1648–1721 

se z dne 7. 3. 1715 navaja zapis smrti 35–letne Neže Stopinšek; starost se sicer ne ujema, vendar bi ob 
napaki lahko zapis navajal isto osebo (op. a.).

172 roj. 5. 11. 1671, Selo; krstna botra Mihael Gunzek, župan v Žigonu, in Apolonija Brečko (Wreskouka) iz 
Brodnic

173 roj. 27. 3. 1675, Selo; krstna botra Mihael Zupan iz Žigona (verjetno gre za isto osebo kot pri starejših 
sorojencih, op. a.) ter Eva žena Matije na Gori

174 roj. 20. 1. 1678, Selo; krstna botra Matija na Gori in Apolonija Brečko
175 roj. 3. 6. 1681, Selo; krstna botra Matija na Gori in Katarina Gunzek
176 roj. 1. 3. 1689, Selo; krstna botra Matija na Gori in Katarina Gunzek
177 roj. 16. 6. 1701, Selo; krstna botra Nikolaj Krajnc in Helena Brečko
178 roj. 25. 11. 1703, Selo; krstna botra Tomaž na Gori in Helena na Brodnicah
179 roj. 2. 1. 1707, Selo; krstna botra Nikolaj Krajnc in Helena Brečko / u. 27. 8. 1724, Selo
180 roj. 13. 10. 1709, Selo; krstna botra Tomaž na Gori in Helena Brečko
181 roj. 29. 9. 1712, Selo; krstna botra Tomaž na Gori in Helena na Brodnicah

Slika 32: Geografska razpršenost pojavljanja 
dogodkov, povezanih z rodbino Hochkraut v 
letih 1640–1720. Številka predstavlja število 
dogodkov, črka predstavlja posamezno 
družino, barve predstavljajo obdobja: 
zelena (do 1660), modra (1661–1680), rdeča 
(1681–1700), rumena (1701–1720).
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Sin Martin ml. ima ob zapisu smrti, 16. marca 1759, zabeležen priimek Gorjanc 
namesto Hochkraut. Za njim se je okoli l. 1718 rodil Valentin, ki je umrl 21. avgusta 
1732, ob zapisu smrti se navaja priimek Gorjanc.

V letu 1719 se je verjetno rodil Jakob, vendar trditve, da je bil dejansko Martinov 
sin, ni mogoče dokazati, saj krstne knjige od 1716 do 1736 niso dosegljive oziro-
ma ne obstajajo. Za njim se je okoli l. 1722 rodila Helena, ki je umrla kot otrok 1. 
maja 1728.

Od otrok iz prvega zakona je samo za sina Luka znano, da se je poročil in v Selu 
z ženo Marijo imel štiri otroke: sina Mihaela (r. 1737),182 Marijo (r. 1740),183 Barbaro 
(r. 1741)184 in Jero (r. 1745).185

Gregor ml. (Stopinšek) iz Sela
Gregor,186 sin Mihaela in brat Martina, je imel vsaj štiri otroke: Mihaela (~1707–
1797),187 Matijo (1711–1782), Jero Gorjanc (r. 1713) in Blaža (~1720–1721).

Oče Gregor ml. je verjetno umrl 22. avgusta 1752, ko se v mrliški knjigi Laško 
navaja smrt 65-letnega Gregorja Stopinška iz Sela.

Najstarejši sin je bil verjetno Matija, rojen 18. februarja 1711 v Selu. Krstna botra 
sta bila Tomaž na Gori188 in Marija Achar. Kdaj se je Matija poročil, ni točno znano. 
Je pa iz razpoložljivih virov vidno, da je bilo ženi ime Marjeta (r. ~1709). Z njo 
je imel vsaj tri otroke: Antona (r. 1739),189 Marjeto (r. 1743)190 in Tomaža (1745–
1749).191 Matija je umrl 21. 1. 1782 v Laškem, h. št. 73, žena Marjeta pa slabi dve leti 

pred njim na istem naslovu. Domači-
jo je prevzel najstarejši sin Anton (glej 
»Bobekova domačija« na strani 109).

Z dne 18. 11. 1737 se navaja poroka 
v Žigonu med Mihaelom, sinom Gre-
gorja Ohrouta iz Sela, in Jero, hčerjo 
Matije Krankora. Precej zanesljivo 
lahko sklepamo, da gre za prednike 
rodbine Semetovih (glej »Zemetova 
domačija« na strani 105).

Andrej iz Harij
Andrej (Ochraut) se je rodil 27. novembra 1653 v Selu.192 Krstna botra sta mu bila 
Mihael Zupan in Marina Gnadizhovka. Andrej, sin takrat že pokojnega Gregorja 
(glej »Gregor iz Sela« na strani 54), se je poročil v Žikovco (Schikouz) pri Podvi-
nu.193 Z Lucijo, hčerjo Mihaela Volavška, sta se poročila 5. junija 1690. Priči sta bila 
Matija Zagajšek in Matija Stergar.194

182 roj. 25. 9. 1737, Selo; krstna botra Pankrac Brečko, Neža Klepej
183 roj. 1. 5. 1740, Selo; krstna botra Pankrac Brečko, Eva Slonej
184 roj. 3. 12. 1741, Selo; krstna botra Pankrac Brečko, Eva Slonej
185 roj. 10. 2. 1745, Selo; krstna botra Pankrac Brečko, Eva Slonej
186 Pri navajanju osebe ne gre izključevati zamenjave z bratom Jurijem, saj je zapis imen zelo podoben 

Gregory – Georgiy (op. a.).
187 Glede na zapis v mrliški knjigi naj bi se Mihael rodil okoli l. 1707, vendar zapis njegovega rojstva v tem 

letu ne obstaja, bolj verjetno je, da je pri starosti pokojnika prišlo do napake. Bolj verjetno se je Mihael 
rodil okoli l. 1717 (op. a.).

188 sin Matije in Eve, rojen 18. 12. 1689
189 roj. 11. 1. 1739, Selo; krstna botra Jožef Trof in Eva Brečko
190 roj. 3. 7. 1743, Selo; krstna botra Jožef Trof in Eva Brečko
191 Umrl  6. 10. 1749 v Selu, pokopan v Marija Gradcu.
192 Krstna knjiga Laško 1650–1665
193 Vatovec, F. (1929), str. 15.
194 Poročna knjiga Laško 1679–1726

Rodilo se jima je pet hčera: Helena (r. 1691)195 (glej Slika 34), Marija (r. 1697),196 Eva 
(r. 1701),197 Katarina (r. 1703)198 in Marjeta (r. 1708)199. Vsi otroci so rojeni v Harjah, 
prav tako je zanimivo, da so imeli krstne botre višjega stanu, kot so Topličar (ta-
kratni trški sodnik Jakob Topličar), Turner, Jurežič in Fiumberti.

Sodeč po najstarejših zapisih so se Harje v preteklosti imenovale Bihárje, kar 
nakazuje na slovanski izvor imena, to pa lahko morebiti nakazuje tudi poreklo 
prebivalcev.200

Andrej je verjetno umrl okoli l. 1714, saj se je ovdovela žena Lucija 5. februarja 
1716 ponovno omožila s šestdesetle-
tnim vdovcem Petrom Marovtom iz 
Stopc. Na isti dan sta se poročila tudi 
Lucijina komaj štirinajstletna hči Eva 
in Petrov petindvajsetletni sin Urban. 
Hči Katarina se je poročila 11. febru-
arja 1726 z Nikolajem Mastnakom iz 
Harij.

Najmlajša hči Marjeta se je 26. no-
vembra 1731 omožila z Jurijem Ri-
žnarjem iz loške župnije.

V knjigi smrti župnije Laško najdemo 
zapis smrti tridesetletne Eve Hoch-
kraut z dne 16. marec 1744 iz Harij.

Matija iz Lahomška
Glede na zapis smrti z dne 25. julija 1724 se je ob smrti osemdesetletni Matija201 
rodil okoli l. 1644. Z ženo Heleno sta verjetno imela pet otrok. Najprej sta verjetno 
živela v Selu in nato na Lahomšku (Harjah). Otroci so bili:

• Štefan (r. 1672),202

• Danijel (r. 1676),203

• Uršula (r. 1677),204

• Jurij (r. 1687)205 in
• Jernej (r. 1690).206

Velika možnost pa je tudi, da sta prva dva otroka (Štefan in Danijel) sinova Helene 
Hochkraut ter moža Matije Lapornika in je zapisovalec pri zapisu krsta enostav-
no namesto priimka Lapornik navedel priimek domačije (glej »Gregor iz Sela« na 
strani 54).

Pisni viri niso bili najdeni, vendar je velika verjetnost, da je bil tudi Sebastijan Ma-
tijev sin ali vsaj njegov nečak. Z ženo Uršo (r.~1689, u. 1. 3. 1739) sta imela sina 
Mateja (r. 23. 2. 1708, Lahomšek), njegova krstna botra sta bila tržan g. Jurij Maxl 
in ga. Katarina Jurežič, mesarjeva žena.

195 rojena 27. 4. 1691, Harje; krstna botra Jakob Topličar, Marjeta Timberšek
196 rojena 7. 9. 1697, Harje; krstna botra Mihael Fiumberd, Marija Topličar
197 rojena 28. 10. 1701, Harje; 
198 rojena 23. 11. 1703, Harje; krstna botra Pangrac Topličar, Marija Turner
199 rojena 5. 7. 1708, Harje; krstna botra Pankracij Jurešič, Marija Turner
200 Snoj, E., Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, 2009, str. 158–159.
201 Matija bi lahko bil sin Marka (glej stran 53) (op. a.)
202 roj. 21. 12. 1672, Selo; krstna botra Marija Rozina Winkler
203 roj. 26. 8. 1676, Selo; krstna botra g. Viktor Šifrer in Ana Fiembert
204 roj. 15. 9. 1677, Harje; krstna botra Martin Šnavcar, Ana Marija Dominik
205 roj. 11. 4. 1687, Harje; krstna botra g. Valentin Perger in Katarina Faler
206 roj. 17. 8. 1690, Lahomšek; krstna botra g. Valentin Perger in ga. Marija Ševlak

Slika 34: Helena, zakonita hči Andreja 
Ochrautha in njegove žene Lucije, 27. april 
1691 [ŠAM; Krstna knjiga Laško 1691–1716].

Slika 33: Dvojna navzkrižna poroka vdove 
in hčere Andreja Ohkrautha z vdovcem 
iz Stopic, Petrom Marovtom, in njegovim 
sinom Urbanom. [ŠAM; Poročna knjiga 
Laško 1679–1724]
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Lovrenc iz Lahomna
Lovrenc, verjetno Matijev sin, se je rodil okoli leta 1674. Z ženo Uršo sta 4. decem-
bra 1713 na hribu pod Lahomškom povila sina Jožefa. Krstna botra sta bila g. Blaž 
Cankar (Zanker) in žena tržana ga. Elizabeta Maxl. Imela sta še sinova Mihaela in 
Matijo. Sin Matija je umrl 18. avgusta 1720,207 oče Lovrenc pa dobre štiri mesece 
pred tem, natančno 16. aprila 1720.

Tudi Jožef je umrl kot najstnik, 10. marca 1732. Bil je pokopan v Marija Gradcu. 
Drugi sin Mihael se je 11. februarja 1737 poročil z Marjeto, hčerjo Marcija Zupana 
iz Jagoč. Umrl je kmalu zatem, saj se je Marjeta že l. 1740 kot vdova poročila s 
Sebastijanom Bergomašem iz Tremerij.208

Danijel iz Slatine
Danijelu in ženi Doroteji se je rodilo vsaj šest otrok:

• Pavel (r. 1679),209

• Jurij (r. 1681),210

• Jurij (r. 1682),211

• Simon (r. 1684),212

• Simon (r. 1687)213 in
• Marija (r. 1690).214

Prvorojenec Pavel se je rodil v letu, 
ko je razsajala epidemija kuge, ki 
jo je uspešno preživel. Pozneje naj-
demo zapis, da se je njemu in ženi 
Katarini 10. novembra 1705 v Lokah 
pri Mali Brezi215 kot prvorojenec ro-
dil Martin, šest let pozneje v Slati-
ni216 (Mala Breza) hči Marija (r. 29. 1. 
1712)217 in štiri leta zatem hči Marje-
ta (r. 15. 6. 1716).

Najverjetneje se je zakoncema 15. 
decembra 1708 v Slatini rodil še sin 
Tomaž. Krstna botra sta bila Gregor 
Mačkovšek in Jera Videc, čeprav je 
kot oče naveden Danijel. Vendar 
gre skoraj zagotovo za napako za-
pisovalca, ki je namesto Pavlovega 
imena zapisal ime njegovega očeta.

Tomaževa žena Jera je natanko na možev osemindvajseti rojstni dan rodila hčer 
Nežo.

207 Knjiga smrti Laško 1648–1721
208 1380: Tremesueld; (Blaznik, 1986)
209 roj. 21. 1. 1679, Slatina;  krstna botra Urban Mačkovšek, Marija Videc
210 roj. 21. 4. 1681, Slatina; krstna botra Urban Mačkovšek, Marija Mihelič
211 roj. 14. 4. 1682, Slatina; krstna botra Tomaž Videc, Doroteja Mačkovšek
212 roj. 26. 10. 1684, Slatina; krstna botra Tomaž Videc, Doroteja Mačkovšek
213 roj. 23. 10. 1687, Slatina; krstna botra Tomaž Videc, Doroteja Mačkovšek
214 roj. 23. 5. 1690, Breza; krstna botra Tomaž Videc, Marija Breza
215 1436: ze Lakg; Blaznik (1986)
216 Slatina pri Laškem se omenja že l. 1280–95 (Snoj, 2009) in (Blaznik, 1986).
217 V Mrliški knjigi Laško 1785–1825 se omenja 5. septembra 1788 smrt sedeminšestdesetletne Marije Ho-

chkraut iz Tevč 9, če je prišlo do napake pri zamenjavi številk letnice bi lahko oseba dejansko bila tedaj 
šestinsedemdesetletna Marija iz Slatine.

Zapisi v knjigah župnije sv. Miklavž

Matične knjige se v kuraciji sv. Miklavž nad Laškim pričnejo voditi v letu 1787, z 
19. julijem mrliška in s 25. julijem krstna knjiga. Poročna knjiga se začenja voditi 
dve leti pozneje, in sicer s 4. februarjem 1789.218

Prve zapise o rodbini Hochkraut v knjigah župnije sv. Miklavža nad Laškim pa 
sem našel v krstni knjigi, ki za 11. maj 1788 navaja Antona Hochkrauta219 (Anton 
Ohrout) kot krstnega botra Ignaca, sina Lovrenca Požarška (Laurentius Poshar-
shegg ) iz Lož (h. št. 22). Slabo leto zatem, 21. marca 1789, navaja, da se je Tomažu 
Hochkrautu in Mariji Vidic iz Sela (h. št. 5), rodil sin Marko.

Najstarejšega člana rodbine najdemo v Mrliški knjigi župnije sv. Miklavž 1787–
1868, ki navaja, da je 14. maja v letu 1797 za vodenico umrl devetdesetletnik 
Mihael Hochkraut iz Sela nad Laškim (h. št. 3) (glej stran 106). To se pravi, da je bil 
rojen leta 1707, v času vladavine cesarja Jožefa I.

Prva poroka rodbine, ki jo zasledimo v šmiklavški poročni knjigi, je poroka 
tridesetletnega Antona Hochkrauta (glej »Anton Hochkraut (1761–1825)« na strani 
64) iz Laziš (h. št. 21) in Marije Gorišek (23 let), 31. januarja 1791.

Ob koncu 18. stoletja zasledimo pripadnike rodbine v štirih rodovih, ki jim lahko 
sistematično sledimo v sedanjost: v Selu na Gorjančevi domačiji, Zemetovi do-
mačiji (Stopinšek), Bobekovi domačiji in v Lazišah na Šeplanovi domačiji (prva 
omemba l. 1785) in na Pirgarjevi domačiji (od leta 1839). 

Priimek se pojavlja tudi v Ložah (h. št. 17, 20, 21) in v začetku 19. stoletja tudi na 
Dolu (h. št. 3).

218 Maček, Ripšlova kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim, str. 82.
219 V tem času sta obstajali dve osebi s tem imenom 27–letni Anton iz Šveplanovega (Laziše 21) in 49–letni 

Anton iz Bobekovega (Selo 4).

Slika 36: Rimski nagrobnik, vzidan v južno 
steno cerkve sv. Miklavža [B. Dremelj]

Slika 35: Področje Vodiškega pod pečinami 
[B. Dremelj]
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S E L O

oo  (Matija Lapornik, Stopce)

1716–1736 ni krstnih knjig
župnije Laško

H A R J E
    Andrej (sin Gregorja)*

        Helena
        Marija
        Eva
        Katarina
        Marjeta

oo  (Lucija Volavšek)

oo  (Urban Marovt, Lahomno)
oo  (Nikolaj Mastnak, Harje)

oo  (Jurij Rižnar, Loka)

L A H O M Š E K
Matija (iz Sela)
    Jurij
    Jernej

    Sebastijan
        Matej

oo  (Helena)

oo  (Uršula)

L A H O M Š E
Lovrenc
    Matija
    Jožef
    Mihael

oo  (Uršula)

oo  (Marjeta Zupan, Jagoče)

M A L A  B R E Z A
Danijel
    Simon
    Marija
    Pavel
        Martin
        Marija
        Marjeta
        Tomaž
            Neža

oo  (Doroteja)

oo  (Jera)

Sem
e / Selo 3

G
orjanc / Selo 5

oo  (Katarina Ratej)

oo  (Marija)

oo  (Marina)

oo  (Margareta)

Gregor*

    Matija
    Marjeta
    Helena
    Mihael
        Gregor
            Mihael
                Andrej
                Jožef
                Elizabeta
                Sebastijan
            Matija
                Anton
                Marjeta
                Tomaž
            Jera
        Martin
            Ivan
                Mihael
                Marija
                Barbara
                Jera
            Andrej
            Gašper
            Luka
            Martin
            Jakob

Bobek / Selo 4

oo  (Jera Krankora) oo  (Helena)

oo  (Eva)

oo  (Elizabeta) oo  (Jera)

oo  (Katarina)
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Gorjančevi iz Sela

GORJANČEVA DOMAČIJA

GPS koordinate: 46°7'27.22” 15°15'49.37”

naslov: Selo nad Laškim 5

nadmorska višina: ok. 420 m

površina: ?

Domače ime Gorjanc je verjetno ledinskega izvora, saj je področje 
severovzhodno od Sela še danes znano pod imenom Gora.220 Manjša mo-
žnost je, da se navezuje na lokacijo cerkve Naše gospe na gori (Svetina).

Na Gorjančevi domačiji je po zdaj znanih podatkih prvi izmed Hochkrautovih 
živel Jakob (~1718–1781), ki je z ženo, najverjetneje je bila to Jera, rojena Gorjanc 
(op. a.), imel sinova, Tomaža (1756–1814) in Antona (1761–1825). Še pred tem je 
v krstni knjigi sv. Martina iz Laškega moč najti tri zapise rojstev, kjer se kot oče na-
vaja Jakob Gorjanc, kar bi lahko bila oblika zapisa domačega imena in ne priimka.

• Mihael, sin Jakoba (Gorjanca) 
in njegove žene Marije, rojen 5. 
septembra 1748.221 Kot žena se 
navaja Marija in ne Jera. Možno 
je, da gre za napako ali pa se je 
Jakob dejansko v naslednjem 
letu vnovič poročil, čeprav je 
verjetnejša prva razlaga (op. a.).

• Marija, hči Jakoba (Gorjanca) in 
njegove žene Jere, rojena 5. novembra 1749.222

• Neža, hči Jakoba (Gorjanca) in njegove žene Jere, rojena 5. decembra 1753.223

Jera je umrla kmalu, 24. oktobra 1775, pokopali so jo v Marija Gradcu. Mož Jakob 
se je 20. novembra 1775 v Laškem vnovič poročil z Jero Jevševar iz Bukovja, priči 
sta bila Adam Lepše in Pavel Jevševar.224 Krstna knjiga za januar 1780 navaja, da 
se je Jakobu in Jeri rodil sin Mihael, kar pomeni, da je bil prvorojenec z istim ime-
nom verjetno takrat že pokojen.

Oče Jakob je umrl 4. decembra 1781, pokopan je bil na pokopališču v Marija 
Gradcu.

Žena Jera se je vnovič poročila 28. aprila 1782 z Jernejem Gorjupom, priči pa sta 
bila Pavel Jevševar in Matej Blaznik.225

220 ok. 1280–1295: in villa Gorey sunt 5 hube; Blaznik (1986)
221 Kot krstna botra sta navedena Sebastijan Gunzek in Marija Krajnc.
222 Kot krstna botra se navajata Sebastijan Gunzek in Marija Zupan.
223 Kot krstna botra se navajata Sebastijan Gunzek in Marija Zupan.
224 Poročna knjiga župnije Laško 1726–1784
225 Poročna knjiga župnije Laško 1726–1784

Slika 37: V poročni knjigi župnije Laško se 
v letu 1713 kot poročna priča navaja Toma 
(Tomaž) na gori. Verjetno gre za osebo, 
katerega potomci, morda tudi on sam, so 
bili v kasnejšem času znani kot Gorjanci. 
[ŠAM; Poročna knjiga Laško 1679–1724]
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Anton Hochkraut (1761–1825)
Sin Anton se je rodil 9. januarja 1761 v Selu. Njegova krstna botra sta bila Seba-
stijan Gunzek iz Žigona226 in Marija Krajnc, žena Ivana iz Šentlenarta227 (Vrh nad 
Laškim).228

30. maja 1785 se je v Laškem poročil z Marijo Žveplan229 iz Laziš in se preselil na 
Šveplanovo domačijo (glej »Šeplanova domačija« na strani 71).

Tomaž Hochkraut (1756–1814)
Po smrti očeta je kmetijo verjetno prevzel Tomaž, ki je bil rojen 8. decembra 1756 
v Selu. Kot bratu Antonu je tudi njemu bil krstni boter Sebastijan Gunzek230 iz 
Žigona. Tomaž se je s takrat še mladoletno soprogo Marijo Vidic (~1765–1812), 
najverjetneje poročil v začetku l. 1783. Pri hiši naj bi bilo kar enajst otrok:

• Janez (r. 20. 6. 1783, Selo 5 et 12),
• Uršula (r. 3. 9. 1785, Selo 5),231

• Neža (r. 1787),232

• Marko (r. 21. 3. 1789, Selo 5),
• Marija (r. 1. 12. 1791, Selo 5),233

• Elizabeta (r. 6. 8. 1794, Selo 5),
• Martin (r. 19. 10. 1797),
• Jurij (r. 27. 3. 1802, Selo 5),
• Anton (r. 11. 5. 1805, Selo 5),234 (glej »Trboveljski rod« na strani 81)
• Jera (r. 9. 3. 1809, u. 15. 1. 1814, Selo 5)235 in
• Tomaž (r. 2. 12. 1812, Selo 5).236

Drugorojenka Uršula se je 23. januarja leta 1804 poročila z Antonom Gradišnikom 
iz Podgorice,237 župnija sv. Lenart (Vrh nad Laškim), priči sta bila Luka Žlahta in 
Andrej Marinc.238 Verjetno je umrla v letu 1874.239 Tudi drugorojenka Neža se je 
štiri leta in dva dni pozneje poročila v šentlenartsko župnijo. Mati Marija je umrla 
22. decembra 1812, dvajset dni po porodu sina Tomaža, vzrok so bile verjetno po-
porodne težave. Dobro leto zatem, 14. februarja 1814, je umrl tudi takrat osem-
inpetdesetletni oče Tomaž,240 mesec dni pred njim, 15. januarja, pa je za glistami 
umrla hči Jera.

Martin se je 15. januarja 1840 poročil z Uršulo Deželak.241 Starša neveste sta bila 
Martin Deželak (r. 8. 11. 1765) in Katarina, rojena Bobnič. Par naj bi imel hčer 
Heleno.

226 ok. 1280–1295: in villa Sigmel sunt 8 hube; (Blaznik, 1986)
227 Jakob Hochkraut (~1718–1781) je bil krstni boter Jeri Krajnc (r. 24. 2. 1778), hčeri Ivana in Marije Krajnc 

iz  Šentlenarta 20.
228 Krstna knjiga Laško 1756–1780
229 Priimek ja nastal preko vzdevka iz poimenovanja lastnosti človeka ali zemljišča. Žvaplan je lahko tisti, 

ki je »strupen«, neprijeten, lahko pa lastnik zemljišča z žveplovo rudo; Tkalec, A. (2017).
230 Priimek spominja na 'Guenzing' posest hospica v Špitaliču (1261); Blaznik (1986).
231 oba Krstna knjiga Laško 1781–1784, krstna botra Andrej Lapornik in žena Jera
232 Knjiga porok sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
233 oba Krstna knjiga Laško 1787–1815, krstna botra Andrej Lapornik in žena Jera
234 vsi štirje Krstna knjiga sv. Miklavž 1787–1815
235 Krstna knjiga sv. Miklavž 1787–1815 in Mrliška knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868
236 Krstna knjiga sv. Miklavž 1787–1815, krstna botra Jakob in Neža Lapornik
237 kmet iz Podgorice 31, 36 parcel, vir: Maček, J., Vrh nad Laškim skozi stoletja, str. 50
238 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
239 predvidevanje gleda na zapis smrti v Mrliški knjigi sv. Lenart (op. a.)
240 Mrliška knjiga sv. Miklavža 1787–1868
241 Knjiga porok sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854 

Po smrti očeta Tomaža je na domačiji bivala družina sina Jurija. V franciscejskem 
katastru sicer nisem našel objektov, ki bi pripadali Gorjančevi domačiji. Pod 
objekti, ki so domnevno spadali k domačiji, pa je zapisan Jožef Oblak iz Harij, h. št. 
20. Verjetno gre za skrbnika takrat še mladoletnih potomcev ali pa, manj verjetno, 
za napako pri popisu katastrskih podatkov.

Domačiji so verjetno pripadali objekt s kat. št. 98 (17 kvadratnih klafter), 99 (25 
kvadratnih klafter), objekt s kat. št. 100 (33 kvadratnih klafter) in parcele s kat. št. 
547, 552, 553, 566 , 593 (gozd), 591, 594 (njiva), 592, 596, 597 (pašnik), 595 (travnik 
s sadovnjakom) v skupni izmeri 8 oralov in 1107 kvadratnih klafter, kar znese okoli 
pet hektarjev v današnjih merah.

V katastrski občini Plazovje242 sem zasledil dve parceli s kat. št. 467 (travnik) v iz-
meri 369 kvadratnih klafter in 468 (vinograd) v izmeri 595 kvadratnih klafter, kate-
rih lastnik je bil Jurij Hochkraut (glej »Jurij Hochkraut (1802–1865)« na strani 65). 
Po katastrskih izrisih sodeč so na tej parceli imeli vinograd. Poleg tega sem v k. o. 
Laziše našel parcelo pod kat. št. 550, katere lastnik je bil Martin Hochkraut. Na tej 
parceli je bil gozd. Isto parcelo omenja tudi župnijska kronika v letu 1882.

»S kupoprodajno pogodbo iz dne 12. 6. 1882 je kupil Janez Zorko243 od Marije Ho-
chkraut gošo v Šimperku:244 p. 550 vl. št. 79 k.o. Laziše za 360 goldinarjev. Hosto 
je dal žalibože kmalu posekati ter je frato sporočil nadarbini pri sv. Miklavžu. La-
stninska pravica v prilog nadarbine je bila vknjižena na podlagi prisojila z dne 8. 5. 
1790 št. 2560 IV 229/87.« (Župnijska kronika sv. Miklavž, str. 320)

Jurij Hochkraut (1802–1865)
15. januarja 1823 se je z dvajsetletno Terezijo Drnovšek, doma verjetno iz Pov-
čena, h. št. 1, poročil še nepolnoletni Jurij (do polnoletnosti je imel še dobra dva 
meseca, op. a.) in verjetno prevzel Gorjančevo domačijo od skrbnika.245 S Terezijo 
sta imela kar enajst otrok.

Nekaj jih je umrlo že v rani mladosti: Martin (r. 12. 10. 1825; umrl star 3 mesece), 
Terezija (r. 8. 11. 1832; umrla stara 15 let), Jurij (r. 6. 4. 1838; umrl star 6 mesecev) 
in novorojenček (r. 5. 7. 1842 ) še isti dan, pokopali so ga dva dni pozneje, le dan 
pred popolnim sončnim mrkom.246

Ostali otroci so bili:

• Anton (r. 11. 1. 1824, Selo 5), (glej »Uhretov rod« na strani 95),
• Helena (r. 20. 5. 1827, Selo 5),
• Marija (r. 14. 2. 1830, Selo 5),
• Jakob (r. 4. 7. 1835, Selo 5),
• Blaž (r. 30. 1. 1840, Selo 5),247 (glej »Rod iz Malih Grahovš« na strani 69),
• Bernhard (r. 11. 8. 1843, Selo 5)248 (glej »Zagorski rod« na strani 100) in
• Martin II (r. 28. 10. 1848, Selo 5).249

Pri obnovitvi župnijske cerkve v letu 1861 so se Gorjanci še posebej izkazali, saj 
jih je celo tedanji župnik omenil v župnijski kroniki kot ene izmed najbolj priza-
devnih pri prevozu lesa za ostrešje nove zakristije in stranske kapele.250 Prav tako 

242 C308A1 in C308A3
243 župnik pri sv. Miklavžu nad Laškim
244 Žimerk, pobočje severno med Lazišami in Selom (op. a.)
245 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
246 vir: Maček (2015), str. 93
247 vseh pet Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1816–1856
248 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1816–1856, krstna botra Andrej in Jera Brečko
249 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1816–1856
250 Maček (2015), str. 134
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V poročni knjigi iz šentlenartske župnije je zapisano, da se je v letu 1895 Ama-
lija Hochkraut poročila s Ferdinandom Lapornikom. Ali gre za isto osebo, ni 
preverjeno.

Zagotovo pa se je Amalija 31. januarja 1898 poročila z Jožefom Slugo iz Sevc, h. 
št. 5 (vlg. Krajnc). Družina je prebivala na domačiji Jožefa, ki je v letu 1906 prevzel 
gospodarjenje na domačiji, kar dokazuje tudi zapis v Orožnovem gradivu za zgo-
dovino Rimskih Toplic in okolice:

»Na južni strani potoka je najviše Kranjčeva domačija (urb. št. 332, vi. št. 124, h. 
št. 5). Leta 1759 je na njej gospodaril Štefan Zupan in leta 1781 je kmetijo prevzel 
Jožef Kranjc. Njemu so sledili: Franc Sluga (leta 1817), Martin Sluga (leta 1841), 
Martin Sluga (leta 1860). Matevž in Eva Sluga (leta 1874), Jožef in Amalija Sluga 
(leta 1906), Franc in Amalija Majcen (leta 1930). Kranjčevo je očividno nekdanja 
županska kmetija, na kateri sta v 16. stoletju gospodarila Andrej Zupan (1524) in 
Jurij Zupan (1582).« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959)

Njuni otroci so bili: Angela (r. 23. 3. 1903, u. 23. 7. 1967), Janez (r. 3. 8. 1904), Helena 
(r. 6. 8. 1906, Sevce 5),262 Anton (r. 11. 1. 1908, u. 10. 4. 1908, Sevce 5),263 Julijana (r. 
6. 2. 1909, Sevce 5)264 in Amalija (r. 10. 5. 1911).

Amalija je umrla 14. decembra 1961 v Sevcah.

Martin Hochkraut (1848–~1941)
Po predvidevanjih je najmlajši sin Martin II. odšel v Ameriko. Kdaj točno, ni zna-
no, saj je bila večina dokumentacije o prihodu tujcev v Ameriko izpred dvajse-
tega stoletja uničena v požaru. V popisu prebivalstva Leadvilla v Coloradu se že 
v letu 1887 omenja Martin Hochkraut, ki živi na začetku Harrison Avenue in dela 
v baru.265 

V tem času je mesto Leadville imelo več kot 15 tisoč 
prebivalcev in je veljalo za enega največjih in najboga-
tejših kampov srebra na svetu. Prav tako je bilo mesto 
znano kot eno najnevarnejših mest na zahodu. V mestu 
so živele ali se v njem vsaj nekaj časa zadržale legende 
Divjega zahoda, kot so: Poker Alice (odrasla v mestu), 
Texas Jack (l. 1880 umrl v Leadvillu), Doc Holliday (l. 
1884), Luke L. Short, Oscar Wilde (l. 1882) in drugi. Glede 
na to, da je Martin delal v baru na eni izmed osrednjih 
ulic mesta, obstaja verjetnost, da se je srečal s kom iz-
med njih.

Iz dopisa o smrti rojaka, ki ga je napisal v letu 1901 za 
časopis Glas naroda, je moč razbrati, da je v tem letu 
živel in delal v Sunshine (Kolorado), leto pred tem pa v  
zvezni državi v Washingtonu.266

Točno leto njegove smrti ni znano, vendar je zagotovo, da je dočakal visoko 
starost. Popis prebivalstva Canon Creek, Garfield, Colorado za l. 1940 navaja 
91-letnega samskega lastnika stanovanja Martina Ohrauta.

Martin se omenja tudi kot stric Johna, ki je umrl l. 1922 v Glenwood Springsu (glej 
»Bernhard Hochkraut (1843–1928)« na strani 100).

262 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910
263 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910,; krstna botra soseda Janez in Mica Knez
264 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910,; krstna botra soseda Janez in Mica Knez
265 Leadville, Colorado City Directories, 1882–90
266 Glas naroda, leto IX, št. 98, 5. december 1901, New York, str. 2 (podpisan kot Martin Ochraut).

se je izkazal sin Blaž po očetovi smrti, saj je prispeval najdaljše drevo za tramovje 
gospodarskega poslopja, ki ga je v letu 1868 zbiral kurat.251

Oče Jurij je umrl 26. maja 1865 doma v Selu, pokopali so ga dva dni pozneje.

Helena Hochkraut Žveplan (1827)
Helena se je v letu 1848 poročila z Valetinom Žveplanom iz Laziš, h. št. 21 (vul-
go  Šeplan). Imela sta pet otrok:

• Terezijo (r. 21. 9. 1859, u. 4. 1. 1941),
• Martina (r. 8. 10. 1862, u. 12. 2. 1944, Laziše 21),252

• Marijo (r. 6. 5. 1865, Laziše 21),253

• Jožefo (r. 23. 2. 1868, Laziše 21) in
•  Ferdinanda (r. 8. 7. 1872).

Oče Valentin je bil ključar pri sv. Miklavžu nad Laškim med letoma 1869–1882, 
tradicijo pa je nadaljeval sin Martin (l. 1906), ki se je 21. novembra 1887 v domači 
župniji poročil z Marijo Brečko iz Dola nad Laškim (h. št. 5). Imela sta vsaj štiri otro-
ke, ki so umrli že v rani mladosti med letoma 1893 do 1896.

Hči Marija se je 7. februarja 1888 poročila s Ferdinandom Ulago.

Sin Ferdinand pa se je 22. novembra 1897 poročil z Nežo Hochkraut s sosednje 
kmetije (glej »Martin Hochkraut (1821–1897)« na strani 73).

Marija Hochkraut Deželak (1830)
Marija se je poročila z Jernejem Deželakom, po domače Ratejem iz Dola nad 
Laškim, h. št. 7. Imela sta otroke:

• Karla (1859–1943),254

• Heleno (1867),255

• Melhiorja256 (1872)257 in
• Julijano (1876).258

Karel je med prvo svetovno vojno kupil domačijo na Vodiškem od Jerneja, sina 
Martina Hochkrauta (glej stran 122).

Jakob Hochkraut (1835)
Jakob se je 18. maja 1868 pri sv. Miklavžu nad Laškim poročil z Uršulo Čibej259 (19. 
10. 1832, Selo 9), po domače Fajferjevo. Z družino so živeli na Fajferjevem. Prvo-
rojenka Neža (1870–1874) je umrla za glistami, stara štiri leta.260 Drugorojenka 
Amalija pa se je rodila 22. junija 1873.261

Mati Uršula je umrla za vodenico 13. marca 1906. Kdaj je umrl oče Jakob, ni znano. 

251 Maček (2015), str. 141
252 21. 11. 1887 poročen z Marijo Brečko, Dol nad Laškim, h. št. 5
253 7. 2. 1888 poročena s Ferdinandom Ulago
254 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
255 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
256 ali Milan; bil je poročna priča Jerneju Hochkrautu pri poroki s Heleno (glej »Bartolomej Hochkraut  

(1875–1965)« na strani 139)
257 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
258 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896; 22. 6. 1914 poročena z Valentinom Pavčnikom
259 Čibejevi so se v Selo preselili iz Širja pri Zidanem Mostu; Maček (2015) str. 120.
260 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
261 Poročna knjiga sv. Miklavž 1862–1900

Slika 38: Podoba ulice Harrison Ave. v 
Leadvillu okoli leta 1880, v času ko je tam 
živel Martin Hochkraut
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Blaž Hochkraut (1840–1888)
Blaž je ostal na domačiji (Gorjančevi) (glej »Jurij Hochkraut (1802–1865)« na strani 
65). Takrat dvajsetletnemu Blažu in enajst let starejši Neži, rojeni Deželak, se je 
9. aprila 1860 rodil sin Jurij. Verjetno je Neža umrla kmalu po sinovem rojstvu, saj 
se je Blaž 7. maja 1866 v sosednji župniji v Šentlenartu poročil s takrat komaj se-
demnajstletno Marijo (r. 1849), hčerjo Jakoba Kneza (1818–1902) in Marije, rojene 
Vidmar, iz Malih Grahovš, h. št. 9.267 Poročni priči sta bila Andrej Pušnik iz Sv. Ru-
perta in Anton Teršek iz Harij.268 Imela sta še štiri otroke.

V istem letu (21. avgust) zasledimo tudi, da je bil Blaž 
krstni boter Jerneju Golobu iz Trbovčevega (Brodnice, 
h. št. 13), sinu Antona Goloba in Marije, rojene Trbovc.269 
V letu 1873 ga farna kronika omenja kot enega izmed 
dveh zemljiških posestnikov, ki nista želela prispevati h 
graditvi nove ceste iz Vodiškega proti Šmiklavžu.270

Iz ohranjenih dokumentov kupne pogodbe je razvidno, 
da je Marija 15. februarja 1886 od zakoncev Hafner ku-
pila v Malih Grahovšah271 domačijo s hišno številko 1. 
Domačija je bila v neposredni bližini domačije njenih 
staršev. V oči bode dejstvo, da je posestvo kupovala Ma-
rija sama. Mogoče je bil vzrok temu daljša huda bolezen 
moža Blaža.

Blaž je namreč umrl na Gorjančevi domačiji 1. februarja 
1888. Takrat še ne štiridesetletna Marija je ostala sama s 
štirimi mladoletnimi sinovi. Kot je zapisano v pogodbi, 
je moč sklepati, da se je Marija z družino na domačijo v 
Male Grahovše preselila šele po moževi smrti.

Karel Hochkraut (1867)
Kot prvorojenec se je 20. oktobra 1867, na naslovu Selo, 
h. št. 5, rodil sin Karel.272 Krstna botra sta mu bila po do-
mače Bezgovškov Anton in žena Neža iz Lož, h. št. 11. 
Ob koncu 19. stoletja se je Karel poročil z Nežo Lahom-
šek. Imela sta tri otroke, družina pa je živela na naslovu 
Lahomno, h. št. 2, po domače pri Reberšaku.273 Otroci so 
bili: Antonija (1895–1962), v l. 1920 poročena z Jožefom 
Jazbecem v Celje, Karolina (1898–1957), v letu 1925 po-
ročena s Francem Krašovcem v Marija Gradec, in Justina 
(1903–1978), v letu 1931 poročena z Valentinom Polša-
kom v Celje. Justina se je l. 1958 ločila.

V letu 1901 se v časopisu Deutche Wacht274 kot porotnik omenja Karel Hochkraut 
iz Lahomna, v naslednjem letu pa v Mohorjevem koledarju kot naročnik.

267 Verjetno ime kraja izhaja iz občnoimenskega pomena 'polje, kjer raste grah', (Snoj, 2009).
268 Poročna knjiga sv. Lenart nad Laškim 1845–1888
269 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
270 Maček, J., (2015), str. 150.
271 Grahovše se omenjajo že med l. 1185–1192: villam Grachwiz; Blaznik (1986).
272 krstna borta Anton in Neža Kebou, vlg. Bezgovšek (Lože 11)
273 danes po domače Lešnik
274 Deutsche Wacht 14/11/1901

Slika 39: Prva stran kupne pogodbe 
domačije v Malih Grahovšah iz leta 1886

rod iz Malih Grahovš

Blaž Hochkraut 
(1840–1888)

Marija Knez 
(1849)

Karel 
(1867)

Valentin 
(1870–1920)

Ferdinand 
(1877–1954)

Franc 
(1880–1958)

Neža Škorja 
(1875)

1866 sv. Lenart

1898 sv. Lenart

Cecilija 
(1898–1901)

Marija 
(1901) 
  Janez Salobir

Neža Lahomšek 
(1863)

1894 sv. Martin

Antonija 
(1895–1962) 
  Jožef Jazbec

Karolina 
(1898–1957) 
  Franc Krašovec

Justina 
(1903–1978) 
  Valentin Polšak

Franc 
(1906–1969) 
  Antonija Jančič

Rozalija 
(1908) 
  Franc Resnik

Antonija 
(1918–2006) 
  Karel Šmid

Rozalija Knez 
(1881–1969)

~1902

Ema 
(1917)

Neža Klinar 
(1882–1966)

1907 sv. Lenart

Marija 
(1910) 
  __ vlg. Vedun

Franc 
(1919–1998) 
  Marija Leskovšek 
  Silva __

Ana 
  Gabrijel Šmid

Franc 
  Frančiška Gunzek

Angela 
  __ __
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Zgodba o rodbini Hochkraut

Valentin Hochkraut (1870–1920)
Osmega februarja 1870 se jima rodi še drugorojenec Valentin. Še nepolnoletnega 
Valentina omenja članek v časopisu Deutsche Nacht (1. 4. 1886), v zadevi sojenja 
hujše telesne poškodbe. Po pričevanju potomcev naj bi si poškodoval oko na veji 
enega izmed domačih sadnih dreves.

Valentin se je 24. januarja 1898 poročil z Nežo (u. 1951), hčerjo Mihe Škorja in 
Neže, rojene Pajk, iz Brodnic 18. Živela naj bi v Malih Grahovšah, h. št. 1. Pose-
stni list iz začetka 20. stoletja, št. zemljiškoknjižnega vložka 110, navaja, da ima-
ta Hochkraut Valentin in žena Neža v lasti naslednje parcele: 843, 849, 850, 853, 
880, 881, 888–890, 908, 924, 925, 927, 938, 939, 949, 960/1, 961–963, 1080, 1081, 
1120–1122, 1135–1137, 1141 in 1146 ter objekt št. 91. Domačije se je prijelo tudi 
domače ime Gorjanc (domačija je pod tem imenom poznana še danes, op. a.), ki 
je prešlo s Hochkrauti ob selitvi iz domačije v Selu.

Kot prvorojenka se jima je rodila Cecilija (r. 3. 11. 1898), ki je umrla še kot otrok (u. 
21. 12. 1901). Drugorojenka Marija (r. 1901) se je poročila Salobir, tretja – Rozalija 
(r. 1908) se je poročila Resnik in najmlajša Antonija (r. 31. 5. 1918), poročena Šmid. 
Edini moški izmed otrok je bil Franc, ki se je rodil 15. aprila 1906. Poročil se je z 
Antonijo Jančič iz Vrha. Zakonca sta imela hčer Ano, ki se je l. 1963 poročila z Ga-
brijelom Šmidom iz Osredka (h. št. 10),275 in sina Franca ml., ki je prevzel domačijo, 
na kateri živi z ženo Frančiško, rojeno Gunzek, in družino še danes. Oče Franc je 
umrl dvanajstega decembra 1969.276

Ferdinand Hochkraut (1877–1954)
Kot tretji sin se je v Malih Grahovšah, h. št. 6, 17. septembra 1874 rodil Ferdinand. 
H krstu sta ga istega dne odnesla botra Gašper in Marija Lapornik.

Ferdinand se je leta 1901 poročil z Rozalijo Knez v šentlenartski župniji. Neki 
vir navaja, da sta okoli leta 1900 Hohkraut in žena Rozalka kupila na hribu 
Stegenškovo hišo v Tevčah. Gre za hišo prednikov dr. Avguština Stegenška. 
Verjetno gre za dogodka, ki sta neposredno povezana.

Po sedaj znanih podatkih se jima je med prvo svetovno vojno rodila hči Ema 
(r. 18. 4. 1917, Tevče).277

Ferdinand je umrl 4. septembra 1954 v Tevčah, h. št. 30, žena Rozalija pa v začetku 
leta 1969 na naslovu Tevče 32.278

Franc Hochkraut (1880–1958)
Franc se je rodil 13. aprila 1880 v Malih Grahovšah, h. št. 9. Leta 1907 se je poročil 
z Nežo Klinar. V času I. sv. vojne je bil zajet na vzhodni fronti. V seznamu vojnih 
izgub je zapisano:

»Hochkraut Franz, Inft., IR. Nr. 87, Steiermark, Cilli, Gairach, 1880, kriegsgef., Bogo-
rodskoje, Gouvernement Nishnij-Nowgorod, Rußland.«279

Rodili so se jima: sin Franc (r. 14. 12. 1919), ki se je med II. sv. vojno boril v Koz-
janskem odredu, hči Angela, poročena v Laško, Marija (r. 15. 8. 1910) poročena v 
Marija Gradec k 'Vedunom', ki jo navaja popis prebivalstva mesta Ljubljane iz leta 
1930 kot delavko v ljubljanski bolnišnici na Zaloški cesti 11. Sin Franc je umrl 22. 
julija 1998 za posledicami poškodb, zadanih s strani žene Silve.

275 Celjski tednik, 17. 5. 1963
276 Naše delo, januar 1970, in Novi tednik, 29. 12. 1969
277 Arhiv UDBA, št. osebe 315675
278 vir: Naše Delo, glasilo skupščine Laško, marec 1969, str. 8
279 vir: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=9831442

ŠEPLANOVA DOMAČIJA

GPS koordinate: 46°7'27.92” 15°14'35.95”

naslov: Laziše 21/15

nadmorska višina: 526,7 m

površina: 14 oralov in 617 kvadratnih klafter

Šeplanovo je ležalo v samem središču vasice Laziše, desno, tik ob glavni poti, ki je 
peljala proti vasici Selo. Za hišo se je razprostiral travnik s sadnim drevjem, proče-
lje domačije pa je bilo obrnjeno na vzhod, se pravi naravnost na cesto.

Na franciscejskem katastru so Še-
planovemu pripadali štirje objekti 
pod kat. številkami 152 (5 kvadra-
tnih klafter), 153 (9 kvadratnih klaf-
ter), 154 (13 kvadratnih klafter) in 
155 (44 kvadratnih klafter). Živeli 
so v stanovanjsko-gospodarskem 
objektu s kat. št. 154, s tlorisom do-
brih 46 kvadratnih metrov.

Parcele, ki so spadale k domačiji, pa 
so nosile številke: 450–452, 493–
497, 500, 508–509, 526–527, 917, 
925,280 937–939, 963–  964 in 973. 
Od tega je bilo okoli 5 in pol orala 
gozdov, okoli 4 2/3 orala njiv, okoli 2/3 
orala travnatih površin in pol orala 
vinogradov.

V letu 1785 (30. maja) sta se poročila 
Anton Hochkraut, po domače Gor-
jančev (glej »Gorjančeva domačija« 
na strani 63), in takrat dvaintride-
setletna Marija Žveplan iz Šeplano-
vega.281 Poročni priči sta bila Matija 
Pavčnik in Valmut Lapornik.

V oktobru leta 1786 se jima je rodil 
sin Luka, ki je kot petmesečni dojen-
ček umrl za vročico. Pokopali so ga 
na pokopališču v Marija Gradcu.282

V letih 1787–1791 je umrla tudi 
žena Marija.

V poročni knjigi župnije sv. Miklav-
ža nad Laškim zasledimo, da se je 31. januarja 1791 tridesetletni vdovec Anton 
Hochkraut iz Sela, h. št. 21, v drugo poročil s sedem let mlajšo Marijo Gorišek 
(~1767–1833). Poročni priči sta bila Valmut Lapornik in Anton Povsod.

Iz zapisov v župnijski kroniki je razvidno, da je bil Anton (Anton Ochret) eden 
izmed osmih porokov podpisnikov garanta, s katerim so se župljani obvezali, da 
bodo na lastne stroške popravili razpadajoči pokopališki zid, povečali pokopali-

280 Lastnik parcele je bil Hochkraut Matija, Laziše 15 (verjetno gre za napako popisovalca, op. a.).
281 Poročna knjiga župnije  Laško 1785–1835
282 Knjiga smrti župnije Laško 1785–1825

Slika 41: Mapa posameznih katastrskih 
parcel, ki so pripadale Šeplanovi domačiji 
(ARS, Franciscejski kataster, KO Laziše, list 3 
in 4).

Slika 40: Vabilo na kmečke igre [Kmetski list 
(8. 8. 1934), letnik 16, številka 32]
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šče za 35 kvadratnih klafter, postavili mrtvašnico in oboje vzdrževali v dobrem 
stanju. Nabavili so tudi potrebno orodje in s tem bili za vedno oproščeni pogreb-
nine. Garant je bil z dne 24. 1. 1798 pod oznako 'B fol 384 a tergo' zapisan tudi v 
zemljiško knjigo laške gospoščine.283

Anton in Marija sta imela štiri otroke, po vrsti so bili:

• Andrej (r. 24. 11. 1791, Laziše 21),284

• Margareta (r. 26. 6. 1794, Laziše 21/22),285

• Uršula (r. ~1799, Laziše 15)286 in
• Jera (r. 27. 2. 1806, Laziše 22).287

Hči Margareta je umrla neporočena na domačiji 14. julija 1824, oče Anton samo 
leto za njo (11. marca 1825)288 in mati Marija 16. marca 1833. V tem času ima do-
mačija že hišno številko 15 in nič več 21.

Hči Jera se je poročila 28. 1. 1833 z Martinom Terškom. Takrat že štiridesetletna 
Uršula in šest let mlajši Gregor Funkl  (r.  ~1805) iz Marija Gradca pa sta se poročila 
13. 5. 1839. Poročni priči sta bila Jožef Funkl in Martin Teršek, po poroki sta zakon-
ca živela na domačiji Laziše 12.289

Seznam zemljiških parcel Andreja Hochkrauta (Laziše 15)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel skupni obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

listnati gozd 452, 493 5' 855°

njive 450, 451, 495, 496, 508, 509, 
527, 938, 964, 973

4' 1004°

pašniki 500, 526, 917, 925*, 939 3' 175° * Lastnik naj bi bil Matija 
(verjetno napaka).

travniki 494, 963, 937* 1084° * travnik s sadnim drevjem

vinogradi 497 701°

skupaj 14' 617°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Andrej Hochkraut (1791–1859)
Za Antonom je prevzel domačijo najstarejši edini sin Andrej, ki se je poročil že pri 
enaindvajsetih, 1.  februarja 1813, z Marijo Kačič (r. ~1792). Imela sta deset otrok:

• Martin (r. 1. 11. 1814, u. 17. 8. 1815, Laziše 15),290

• Neža (r. 21. 1. 1819, u. 25. 12. 1895, Laziše 15),291

• Martin (r. 6. 10. 1821, Laziše 15),292

• Anton I. (r. 5. 1. 1825, u. 23. 1. 1825, Laziše 15),293

• Anton II. (r. 23. 5. 1826, u. 6. 6. 1826, Laziše 15),294

283 Kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim, 1798, 19. januar
284 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1787–1815, krstna botra Luka in Margareta Žertek
285 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1787–1815
286 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
287 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1787–1815
288 V mrliški knjigi župnije sv. Miklavž je za datum 11. 3. 1825 vpisana smrt Antona, vendar se starost ne 

ujema s starostjo v poročni knjigi, verjetno gre za napako zapisovalca.
289 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
290 Krstna knjiga sv. Miklavž 1787–1815 in Knjiga smrti sv. Miklavž  1787–1868
291 Krstna knjiga sv. Miklavž 1787–1815 in Knjiga smrti sv. Miklavž  1787–1868
292 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858
293 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858 in Knjiga smrti sv. Miklavž  1787–1868
294 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858 in Knjiga smrti sv. Miklavž  1787–1868

• Marija I. (r. 11. 1. 1828, u. 17. 10. 1836, Laziše 15),295

• Jakob (r. 11. 7. 1832, Laziše 15),296

• Jurij I. (r. 1835, u. 13. 4. 1836, Laziše 15),297

• Jurij II. (r. 8. 8. 1836, u. 9. 8. 1836, Laziše 15),
• Marija II. (r. 28. 5. 1837, Laziše 15).298

Kar nekaj otrok je umrlo v rani mladosti. Prvorojenec Martin je umrl star dobrih 
devet mesecev, četrto- in petorojenec Anton sta dočakala komaj dva tedna, Ma-
rija I. osem let in pol, Jurij I. manj kot leto ter Jurij II. komaj dan. Kot lahko vidimo, 
so leta 1836 v obdobju pol leta umrli kar trije otroci.

Oče Andrej je umrl 15. 11. 1859, mati Marija pa osem let pozneje, 13.  12.  1867.

Neža, verjetno ni bila nikoli poročena, je umrla v starosti 76 let na domači kmetiji.

Najmlajša Marija (u. 3. 9. 1919, Dol nad Laškim, h. št. 4) je 12. oktobra 1867 rodila 
nezakonskega sina po imenu Luka. Njegova krstna botra sta bila Anton in Ana 
Knez. Luka, se je 20. januarja 1913 pozno, na pragu šestega križa, poročil z Anto-
nijo Klepej.299 Imela sta otroke Marijo (r. 1913), Terezijo (r. 1915), Antona (r. 1917) 
in Antonijo (r. 1920).300 Umrl je 15. februarja 1927 na domačiji Dol nad Laškim, h. 
št. 4.301

Jakob se je po poroki preselil v Povčeno (glej »Rod iz Brstnika« na strani 75).

Martin Hochkraut (1821–1897)
Nekaj mesecev pred smrtjo očeta Andreja, 31. januarja 1859, se je v Laškem pri sv. 
Martinu najstarejši sin Martin poročil s Terezijo Knez, po domače Slančkovo (r. 25. 
2. 1834, Plazovje, h. št. 5).302 Starša neveste sta bila Martin Knez in Marjeta, rojena 
Slanc. Mladoporočenca sta v zakonu imela pet otrok.

Prvorojenka Marija (r. 1852, u. 8. 6. 1857) je umrla, stara komaj pet let.

Drugorojenka, tudi Marija (r. 2. 5. 1860, u. 21. 9. 1899), je umrla stara 39 let na 
Petrovi domačiji (Laziše, h. št. 26).

Tretja hči Jera (r. 11. 3. 1864, u. 7. 12. 1945) se je 25. 1. 1886 poročila z Martinom 
Žoharjem (r. 22. 11. 1856) iz Dola nad Laškim, h. št. 1. Imela sta štiri otroke: Cilko 
(1886–1896), Martina (1889–1896), Franca (1892–1896) in Jero (r. 16. 3 1896, Dol 
nad Laškim, h. št. 1), ki je edina od sorojencev preživela mladost in se tik pred prvo 
svetovno vojno 19. januarja 1914 poročila s Taškarjevim Lovrencem. Po vojni se 
je v l. 1919 poročila s Francem Zamudo.303 Umrla je 8. januarja v Dolu nad Laškim.

Najmlajša Neža  (r.  3. 1.  1873, Laziše 15) je skupaj z možem Ferdinandom Žve-
planom304 (r. 8. 7. 1872, Laziše 21) (glej »Helena Hochkraut Žveplan (1827)« na strani 
66) ostala na domačiji. Poročila sta se 22. 11. 1897 in imela pet otrok.305 Neža je 
umrla 18. februarja 1946.306

Oče Martin je umrl 13. septembra 1897, žena Terezija pa v času prve svetovne 
vojne, natančneje 30. januarja 1915.

295 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858 in Knjiga smrti sv. Miklavž  1787–1868
296 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858
297 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
298 Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858
299 Krstna knjiga sv. Miklavža nad Laškim1859–1896
300 Status animarum sv. Miklavž nad Laškim
301 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
302 Poročna knjiga Laško 1855–1873
303 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim1859–1896
304 Ferdinandova mati je bila Helena, roj. Hochkraut, iz Gorjančevega (Selo 5).
305 Poročna knjiga sv. Miklavž 1862–1900
306 Status animarum sv. Miklavž nad Laškim
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Jakob se je 7. 2. 1875 poročil z Ano Ožek (r. ~1843) iz Iškarjotovega (Povčeno 6), 
kamor se je tudi preselil. Decembra leta 1875 se jima je rodil prvorojenec Franc, 
ki je umrl star dve leti. Tudi drugorojencu, ki se je rodil 8. februarja1881, sta dala 
ime Franc. Krstna botra sta mu bila Jakobov brat Martin (glej »Martin Hochkraut 
(1821–1897)« na strani 73) in žena Terezija.

Franc Hochkraut (1881–1937)

Franc se je 27. januarja 1908 poročil z Marijo Šon (r. 2. 12. 1883).307 Imela sta hčer-
ko Marijo (r. 16. 11. 1908), sinova Franca ml. ter Jakoba. Marija je umrla že kot 
dvoletni otrok (u. 9. 12. 1910).308 Po njeni smrti se je družina najbrž preselila, na 
kar nakazuje tudi zapis Orožna v gradivu za zgodovino Rimskih Toplic in okolice:

»S kmetijo sta se združili tudi dve 
kočariji:309 prvo, Verbovškovo, ki še 
stoji ob potočku, v Mlakah, je prido-
bil Jurij Dremšak, a drugo, vinogra-
dniško Iškarijotovo (Hohkrautovo), 
ki je bila nad zaselkom, pa Martin 
Dremšak (1909).” (Orožen, J., Celjski 
zbornik, 1959, str. 157)« 

Preselili so se v Brstnik (h. št. 19),310 na 
domačijo Marijinih staršev. Oče Franc 
je bil verjetno kmalu po začetku prve 
svetovne vojne mobiliziran. Boril se je 
za 87. polk in bil že ob koncu l. 1915 
zajet kot ruski ujetnik, o čemer priča 
zapis o žrtvah:

»Hochkraut Franz, rezervist, IR Nr. 
87, 1. nadomestni vod, Štajerska, 
Celje, okolica Trbovlje, 1881, vojni 
ujetnik – Rusija;«311

Po prihodu Franca iz ruskega ujetništva se jima je rodil še tretji sin Janez. Franc je 
umrl 5. novembra 1937 na domačiji v Brstniku (naredil naj bi samomor, op. a.).312 
Žena Marija pa je umrla v spoštljivi starosti oseminosemdeset let, januarja leta 
1971.313

307 podatek Matični urad Laško
308 podatek Matični urad Laško
309 Kočarji so bili lastniki manjše hiše z nekaj obdelovalne zemlje, ki pa ni zadoščala za njihovo preživetje. 

Preživljali so se delno s kakšno obrtjo, bili so npr. tkalci, predilci. Hkrati pa so obdelovali svojo zemljo in 
hodili pomagat okoliškim kmetom. Pri obrti je pomagala cela družina, tudi otroci. Kočarji so se poro-
čali prej, kot pa obrtniki in kmetje, saj jih ni omejeval mojstrski izpit ali predaja kmetije. Tako so imeli 
privilegij svobodnejše izbire moža in žene, ki je niso ovirali gospodarski interesi. Družine kočarjev so bile 
ponavadi jedrne družine. Kočarji, ki so se ukvarjali z obrtjo so imeli svoj denar in ne zgolj materialne 
dobrine kot kmetje. Odnos do otrok je bil v takšnih družinah drugačen kot v družinah kmetov, saj otroci 
niso bili tako pomembna delovna sila.(Hren Medved, Zgodovina za vse, 2011, str. 98)

310 po domače Podrepškovi
311 vir: Verlustliste Nr. 317, str. 21
312 podatek Matični urad Laško
313 vir: Naše delo, februar 1971

Slika 42: Družina iz Brstnika; (z desne) oče 
Franc Hochkraut, mati Marija, rojena Šon, 
njena sestra, najmlajši sin Janez, zadaj 
srednji sin Jakob in Franc

Franc Hochkraut 
(1881–1937)

Marija Šon 
(1883–1971)

Marija 
(1908–1910)

Franc 
(1909–1948)

Jakob 
(1911–1952)

Janez 
(1920–1944)

Rozalija Zupanc 
(1912–1993)

1908 sv. Miklavž

1940 sv. Martin

Marija 
(1937) 
  Ivan Škorjanc

Helena 
(1941–1990) 
  Leopold Hriberšek

rod iz brstnika

Franc 
(1942–2006) 
  Vladimira Padar 
  (1946)

Leopold 
(1945) 
  Štefka Ojsteršek 
  (1947)

Vera 
(1946) 
  Ivan Baloh 
  (1934–2009)

Štefka 
(1947) 
  Jože Krajnc 
  (1939)

Zdenka

Božidar 
  Valerija Pinter

Sara

Zdenka

Martin 
  Rozalija Krajnc

Silva

Brigita

Miran

Janko 
  Katja Malgaj

Cvetka

Peter 
  Romana Ocepek

Tomaž

Tjaša

Staša

Klara

Peter

Poldi

Franci

Jože

Alojz

Majda
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Franc Hochkraut ml. (1909–1948)
Franc ml. se je rodil 15. novembra 1909 v Povčenem, h. št. 6.314 Da je bil nadarjen 
za upodabljanje, potomci pomnijo še danes. Po pričevanjih je najraje sedel na 
štoru stare jablane nedaleč pod hišo, ki ponuja prelep razgled na veduto Debra 
preko reke Savinje.

O njegovih mladostniških ustvarjalnih podvigih lahko preberemo tudi članek 
v časopisu Slovenski narod.

»Ponarejalec bankovcev. 

Kmečki sin F. Hochkraut iz Brstnika pri Laškem je prišel na misel, da bi si z izdelova-
njem 100 dinarskih bankovcev ustvaril lepše življenje. Kupil je polo belega papirja, 
raznobarvnih svinčnikov, za vzorec pa si je prislužil stari 100 din. bankovec. In res 
je še dokaj dobro pogodil barve, dočim se mu obrazi, črke i. dr. delali večje težave. 
Po 3 dnevnem težkem delu je šel, ko je novi bankovec že dobro zmečkal k Vivodu v 
Laško po cigarete. Prodajalka ga je vprašala, če mu je bankovec padel v vodo, da je 
rahlo obledel — no in takrat je tudi fant obledel in danes sedi v laških zaporih, kjer 
obljubuje, da ne bo več denar ponarejeval. Najbrž bo fant srečno skozi zlezel ter 
dobil svoj bankovec, nesposobno sredstvo za sleparijo, povrnjen v trajen spomin.« 
(Slovenski narod, 17. 5. 1929, str. 3)

Franc se je 26. maja 1940 v Laškem poročil z Rozalijo Zupanc (1912–1993) 
iz Doblatine.315 Imela sta šest otrok. Družina je živela na domačiji matere Marije, 
Brstnik, h. št. 19, danes h. št. 5, kjer se po domače reče p'r Podr'pš'k. To domače 
ime se omenja že v 15. stoletju.316

Franc je zaradi podhladitve umrl 10. decembra 1948. Mati Rozalija317 je ostala 
sama s šestimi mladoletnimi otroki. Hči Marija se je poročila z Ivanom Škorjan-
cem, s katerim sta imela sina Alojza in hčer Majdo, poročeno Frece. 

Hči Vera se je novembra 1970318 poročila z zidarjem Ivanom Balohom319 iz Tovste-
ga. Imela sta sina Božidarja.

Najmlajša hči Štefka se je oktobra 1968 poročila z Jožetom Krajncem v Tovsto 
16.320 Sedaj živita v Strmci in imata hčer Zdenko.

Helena Hohkraut
Helena se je rodila 12. marca 1941, slab mesec pred 
napadom Nemčije na Kraljevino Jugoslavije. Iz spletnih 
virov je razvidno, da je po vojni v šolskem letu 1955/56 
obiskovala 4. b razred nižje gimnazije v Laškem.321

Helena se je leta 1964 poročila s Poldijem Hriberškom. 
Kupila sta kmetijo v Radobljah. Imela sta sinove Petra, 
Poldija, Franca in Jožeta. Umrla je za rakom 18. julija 
1990.

314 podatek Matični urad Laško
315 podatek Matični urad Laško
316 1436: zu Podrep ain huben; Blaznik (1986)
317 Rozalija je umrla v l. 1993.
318 Novi tednik, 18.11.1970
319 Ivan je brat Ane Baloh, matere Andreja Mažgona, moža Zdenke Hohkraut (glej »Anton Hochkraut  

(1917–1980)« na strani 158).
320 Naše delo, november 1968
321 https://www.kamra.si/album-slovenije/item/ucenci-4-b-razreda-nizje-gimnazije-lasko-v-sol-le-

tu-1955-56.html

Franc Hohkraut ml.
Franc, tretji v vrsti istega imena, se je rodil 21. avgusta 1942 na domačiji v 
Brstniku. Kot štiriindvajsetletnik se je leta 1966 poročil z Vladimiro Pader iz 
Jagoč.322 Njuni otroci so Peter, Cvetka in Janko. Družina je živela na domačiji, 
iz katere izhaja mati Vladimira.

Franc je umrl l. 2006.

Leopold Hohkraut
Poldi, kot ga kličejo domači, se je rodil ob koncu vojne. Njegovo rojstvo ozi-
roma nekaj dni po tem je zaznamoval dogodek, ki se ga rodbina spominja še 
danes. Nemško letalo, ki je bilo poškodovano, je verjetno ob ofenzivi, ki se je 
odvijala v zimi 1945 (op. a.), odvrglo kar nekaj bomb v neposredni bližini do-
mačije, misleč, da gre za gozd. Ena izmed bomb je celo zadela in popolnoma 
uničila domačo klet. Mati Rozalija naj bi ob eksploziji novorojenega Poldija 
zavarovala s svojim telesom, tako da ga je položila pod sebe, v strahu, da ru-
ševine morebiti ne bi padale nanj. Hči Helena naj bi zaradi eksplozije utrpela 
takšne travme, da je pričela po tem strašnem dogodku celo jecljati.

V časopisu Novi tednik (10. 12. 1969) lahko zasledimo, da sta se Leopold in Štefa-
nija Ojsteršek poročila v decembru 1969. Zapisano je, da sta oba iz Brstnika, on je 
delal kot rudar, ona pa je bila poljedelka. Rodili so se jima trije otroci, in sicer 
Martin, Zdenka in Silva.

Leopold skupaj z družino še danes kmetuje na domači kmetiji. Znani so tudi 
po tem, da za sorodnike in znance organizirajo tradicionalno kožuhanje.323 To 
je dogodek, na katerem se kožuharji zberejo pod kozolcem in koruzo olupijo 
(ličkajo) za sušenje v latah. Seveda med delom zapojejo, se poveselijo in ohra-
njajo tradicijo naših prednikov.

Jakob Hochkraut (1911–~1952)
O drugem sinu Franca in Marije ni znanih veliko podatkov. Rodil se je 20. julija 
leta 1911 v Povčenem, h. št. 6., še preden se je družina preselila na domačijo 
materinih staršev v Brstnik.

Med že omenjenim bombardiranjem leta 1945 je pod ruševinami ostal tudi 
Jakob. Po pričevanju nečaka Poldija naj bi se izpod ruševin izkopal kar sam.

Kdaj točno je umrl, ni znano, vsekakor pa je umrl po drugi svetovni vojni, 
vzrok za smrt pa naj bi bil počen želodec.324

Ivan Anzek Hochkraut (1920–1944)
Sin Janez oziroma Anzek, kot so ga klicali domači, se je rodil 28. aprila leta 1920. 
Prav tako kot oče vojno pred njim je bil v času druge svetovne vojne mobiliziran 
v nemške bojne enote. Na žalost ni imel toliko sreče kot oče. Padel je 27. 4. 1944 
kot nemški vojak pri Ostalovicah na Poljskem.325

322 23. 12. 1448: mitsambt den vier guetteren an der Jagodisch in vnserm ambt Tiuer; Blaznik (1986)
323 vir: Novi Tednik, št. 78, leto 61, 3. 10. 2006, in Novi Tednik, št. 84, leto 62, 23. 10. 2007
324 pričevalec Poldi Hohkraut, Brstnik
325 http://www.sistory.si/zrtve/zrtev/?id=24437

Slika 43: Kot je opaziti iz delovne knjižice se 
je France že l. 1939 podpisoval brez črke 'c'

Slika 44: Rozalija Hochkraut, rojena Zupanc, 
z otroki: (zadaj od leve) Franc, Lenčka, Poldi, 
(spredaj) Micka, Verica, mama Rozalija in 
Štefka

Slika 45: Jakob Hochkraut

Slika 46: Anzek v nemški uniformi pred 
odhodom na vzhodno fronto



7978

Gorjanci – Rod iz BrstnikaZgodba o rodbini Hochkraut

Fotoalbum

Slika 51: Poroka Štefke Hochkraut in Jožeta 
Krajnca, l. 1968

Slika 47: Mladoporočenca Marija, rojena 
Šon, in Franc Hochkraut l. 1908

Slika 48: Anzek (Ivan) Hochkraut

Slika 49: Anzek (Ivan) Hochkraut

Slika 50: Poroka Franca ml. in Rozalije 
Zupanc iz Doblatine, 26. maj 1940

Slika 52: (od leve stojijo) mama Rozalija, roj. 
Zupanc, Ivan Škorjanc, Micka, Ivan Baloh, 
(čepijo) Franc, Lenčka, Verica, Štefka in Poldi 
(s harmoniko)

Slika 53: Franc III. in Vladimira z otroki, 
Cvetko, Jankom in Petrom

Slika 54: Franc III. in Vladimira z družino
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Anton Hochkraut (1805–1856)
Predvidoma se je Antonu iz Gorjančevega (glej »Tomaž Hochkraut (1756–1814)« 
na strani 64) prva hči Helena, kot nezakonski otrok, rodila 1. aprila 1844.326 Gle-
de na nadaljnje dogodke je moč sklepati, da se je družina v nekaj letih zatem 
preselila na desno stran Savinje. Druga hči Lucija se je namreč rodila 9. decembra 
1848 v Velikem Širju pri Zidanem Mostu, krstna botra sta bila Jakob Deželak in 
njegova žena Jera.327 Verjetno je Anton sodeloval pri izgradnji železniške proge 
Zidani Most–Celje, ki so jo gradili v letih 1845 do 1849.

Anton se je poročil z materjo svojih otrok, Apolonijo Krampušek iz Paneč (h. št. 
22), 26. 11. 1855 v Širju pri Zidanem Mostu.328

Slabega pol leta zatem je umrl na hčerin dvanajsti rojstni dan, 1. aprila 1856, v Ve-
likem Širju pri Zidanem Mostu. Po njegovi smrti se je Apolonija preselila v Dol nad 
Laškim (h. št. 4), po domače Slobočevo, in imela še hčer Margareto (r. 6. 5. 1859), 
ki je verjetno umrla 1868. leta kot devetletna deklica v Lokavcu za posledicami 
griže. Apolonija je umrla 14. februarja 1879 pri hčeri v Dolu nad Laškim.

Helena Hochkraut Lapornik Ulaga (1844)
Hči Helena se je 2. februarja 1863 poročila z Valentinom Lapornikom iz Šentle-
narta (Gozdec, h. št. 4), s sinom gospodarja domačije, na kateri je živela z mamo. 
Imela sta šest otrok: Cecilijo (r. 1863), Antona (r. 1865), Bernarda (r. 1867), Antonijo 
(r. 1870), Antona (r. 1873) in Vincenca (r. 1876). Vsi razen prvorojenca so rojeni na 
naslovu Dol nad Laškim, h. št. 4.

Po Valentinovi smrti se je Helena vnovič poročila 9. oktobra 1888, in sicer z Ja-
kobom Ulago iz Laziš, h. št. 13 (po domače Pavčnikom), s katerim je verjetno že 
pred tem imela nezakonskega otroka Jakoba (r. 1886), ki je umrl nekaj mesecev 
po rojstvu. Tri leta po poroki se jima je rodil še sin Rudolf, tokrat na naslovu Lože, 
h. št. 25.

Lucija Hochkraut (1848)
Velika verjetnost je, da je Lucija v letu 1869 bivala v Lo-
žah, saj najdemo zapis, da je Lucija Hochkraut povila 
nezakonskega dečka Vincenta. Da gre za 'pravo' Lucijo, 
hčer Antona in Apolonije, lahko sklepamo po tem, da 
je kot babica pri rojstvu Vincenta navedena Apolonija 
Hochkraut.

Lucija se v sedemdesetih letih 19. stoletja pojavlja na 
področju Celja v matičnih zapisih oziroma krstni knjigi 
ob rojstvu svojih nezakonskih hčera Marije (r. 22. 3. 1873, Stadt 22; u. 20. 7. 1873, 
Brežice 16)329 in Ane (r. 17. 2. 1875, Stadt 22; u. 23. 6. 1875, Pristava 3)330 ter sina 
Franca (glej »Frank Hochkraut (1876–1960)« na strani 87). Prav tako v zapisih na-
vaja kot domači kraj Širje v župniji Loka pri Zidanem Mostu.331 

326 Poročna knjiga sv. Miklavž 1865–1900
327 Krstna knjiga Marija Širje 1826–1850
328 priči Jurij Hochkraut in Martin Vodišek (Knjiga porok Marija Širje 1850–1900)
329 Krstna knjiga sv. Danijel Celje 1872–1878
330 Krstna knjiga sv. Danijel Celje 1872–1878
331 pri Mariji: » Lucia Hochkraut ledige Stählerinn von Scheuern gebürtig » in pri Francu: »Lucia Hochkraut 

ledige Inwohnerin von Schenern, Gemeinde Lack, zu ständig nach Tüffer.«

Slika 55: Zapis rojstva Vincenta (l. 1866), iz 
katerega je razvidno, da je bila babica pri 
rojstvu Apolonija Hochkraut [ŠAM; Krstna 
knjiga sv. Miklavž 1859–1896].

trboveljski rod

Lucija Hochkraut 
(1848)

Vincent 
(1869)

Franc 
(1876–1960)

Matilda Meterc 
(1869)

1893 sv. Jedert

Karolina 
(1894–1976) 
  Rudolf Može 
  Aleksander Bokan

Jožefa 
(~1897–1994) 
  Anton Rupnik

Alojz 
(1901–1942) 
  Angela Volavšek

Albina 
(1908–1990) 
  Ivan Kastelic

Albin

Stane

Jože 
  Jožefa Irena 

  Vitoslav Jelen

Oto

Silvo

Stane

Rudolf 
(1913–1994) 
  Draga Mlakar

Matilda 
  Rudolf Strniša

Nada 
  Alojz Kos

Jelka 
  Slavko Križman

Sandi

Blaž

Slavica 
  __ Per

Viki

Dida

Rudi

Alojzija Razpotnik 
(1880–1955)

1901 Loka pri Zidanem Mostu

John 
(1901–1947) 
  Mae L. Reid 
  (1903–1959)

Victor 
(1905–1994) 
  Julia Megyesy 
  (1907–2004)

Amelia 
(1909–1981) 
  Robert A. Jaap 
  (1909–1977)

Franklin E 
(1913–1995) 
  Nell M. Kolba 
  (1918–1996)

August 
(1915–2001) 
  Thelma Warnick

Justina 
(1919–1920)

Lillian 
  Don Trautman

Alice Mary 
  Frank Klein

Mary 
  Robert F. Porter
Margaret 
  Thomas I. Price

Rober A. jr. 
  Mary __
Walter Frank 
  Illona __
Charles A 
  Lois Clapperton
Amelia Susan 
  Ronald A. Czaplicki 
  Richard C. Harper

John
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Vincent Hochkraut (1869)

Verjetno javno najbolj poznan iz rodbine Hochkrautov je bil narodni heroj Alojz 
Hochkraut. Njegov oče Vincent se je rodil 9. marca 1869 kot nezakonski sin Lu-
ciji Hochkraut iz Šmarjete, stanujoči v Ložah, h. št. 13. Dan pozneje je bil krščen, 
njegova botra pa sta bila Andrej in Marija Knez.332 Petega novembra 1893 se je v 
cerkvi sv. Magdalene v Govcah poročil s Matildo Metrc (r. 26. 3. 1869), hčerjo Mihe 
Metrca in Katarine Kandolf iz Bukovce, h. št. 32, v cerkvi Sv. Jedert pri Laškem.333 
Kot poročni priči sta zabeležena Miha Metrc in Jos Dornik.334

Karolina Hochkraut Može Bokan
Kot prvi otrok se jima je rodila Karolina (r. 28. 10. 1894) pri sv. Krištofu (danes Strm-
ca), h. št. 61. Naslednji dan sta jo h krstu odnesla botra zakonca Anton in Elizabeta 
Vizovšek iz sv. Krištofa, h. št. 46.

Rudolf Može je takrat še mladoletno Karolino poročil 26. januarja 1913 v Ce-
lju.  Drugič se je Karolina poročila z Aleksandrom Bokanom, 31. oktobra 1958 
v Trbovljah. Karolina je imela sina Staneta, ki je umrl okoli leta 2010 v prometni 
nesreči v Zidanem Mostu. Sama je umrla 17. novembra 1976 v Loki pri Zidanem 
Mostu.

Jožefa Hochkraut Rupnik
Točno leto rojstva Jožefe oziroma Pepe, kot so jo imenovali domači, ni znano. Je 

pa precej verjetno, da je bila rojena 
pred Alojzem, saj že bratranec Franc 
Dornik omenja, da je Alojz ob roj-
stvu že imel dve sestri.335 Poročila se 
je z Antonom Rupnikom, s katerim 
sta imela sinova Ota in Silva. Umrla 
naj bi leta 1994.

Alojz Hochkraut
Vincent, krajše Vinko, in Matilda sta 
se l. 1901 za veliko noč, po vrnitvi iz 
Királda, ki leži na severu Madžarske, 
naselila na domačiji Matildine se-
stre Ane (vlg. Dornik) v Bukovci.336 
Kmalu po prihodu 8. junija 1901 ob 
18.00 uri se jima je rodil sin Alojz. 

Pozneje so vzeli v najem domačijo v bližini, po domače pri Krajcarju, od tam pa 
so se preselili v Trbovlje (Loke). Alojz je bil dober učenec in je zaključil šest ra-
zredov osnovne šole, vendar zaradi pomanjkanja denarja ni imel možnosti za 
nadaljnje šolanje.337 S šestnajstimi leti se je zaposlil v trboveljskem rudniku kot 
kovaški vajenec.338

332 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
333 danes Sedraž
334 Poročna knjiga sv. Jedert nad Laškim 1870–1900
335 Celjski tednik, št. 19, 15/05/1959, str. 3.
336 Celjski tednik, št. 19, 15/05/1959, str. 3.
337 Novi tednik, l. 63, št. 61, str. 14; Od Hohkrauta do Iršiča
338 Kalšek, M., 45 let smrti Alojza Hohkrauta, 4. 6. 1987, str. 9.

V letu 1923 se je udeležil stavke slovenskih rudarjev in postal član SKOJ-a. Zaradi 
uspešnega dela in aktivnosti je dve leti pozneje postal tudi član Komunistične 
partije Jugoslavije (KPJ), nato pa še delavski organizator. V letu 1926 ga je zaradi 
političnih aktivnosti Trboveljska premogokopna družba (TPD) odpustila. Ker je bil 
v domačih krajih že dobro poznan, tu ni našel dela. Zato se je odpravil najprej v 
Francijo, nato v Belgijo in nazadnje na Nizozemsko.339 Na Nizozemskem je živel 
pri sestri Pepci, zapletel pa se je tudi z dekletom iz soseske, z Angelo Volavšek. 
Pozneje se je izkazalo, da je Angela z njim imela sina Jožeta. Zaradi svetovne go-
spodarske krize se je vrnil domov, kjer se je zaradi svojih dobrih organizacijskih 
sposobnosti in pristnih medčloveških stikov kmalu uveljavil v delavskih krogih, 
predvsem pa med mladimi, s katerimi je delal najraje.

Po uspešno organiziranih ženskih demonstracijah leta 1933 je bil poslan na več-
mesečno šolanje za sindikalne delavce v Sovjetsko zvezo, kjer je pridobil tudi te-
oretična znanja za vodenje in organiziranje delavskih množic v njihovem boju.340 

Okoli leta 1934 se je vrnil in živel pri materi v rudniški koloniji na Dobrni pri Trbo-
vljah (JZ od današnje Hohkrautove kolonije, op. a.). Zaradi svojega revolucionar-
nega prepričanja je zelo težko dobil delo. Zelo rad pa se je družil z mladino in jim 
razlagal o političnem gibanju v Rusiji.

Bil je eden glavnih organizatorjev ustanovnega kongresa KPS, ki se ga je v noči 
s 17. na 18. april 1937 tudi sam udeležil. Ta zgodovinski dogodek je potekal v 
lokalni cerkvi in na kmetiji Barličevih na Čebinah. Leta 1938 je kandidiral na držav-
nozborskih volitvah na opozicijski listi, katere nosilec je bil Franc Leskovšek. Istega 
leta, 17. aprila, se je udeležil prvega kongresa KPS (Šmiglova zidanica, Grajska vas), 
ki se ga je udeležil tudi Josip Broz – Tito.341 Skupaj s številnimi komunisti je bil nato 

339 Iz objave v časopisu Enotnost je razvidno, da je ob koncu l. 1928 imel naročen časopis na naslovu  v 
Holandiji (Enotnost, 2. 11. 1928).

340 Spomini revirskih sekretarjev, Trbovlje, 1987, str. 15–16.
341 Celjski tednik, leto 10, št. 15, Celje, 17. april 1959, str. 4.

Slika 57: Skupina podpisnikov proglasa Kaj 
hočemo (l. 1939): (sedijo) inž. Anton Štebi, 
Mirko Košir (sestavil proglas), Anton Košir, 
Jože Lampret (kurat) in Franc Leskovšek 
– Luka; (stojijo) Ivan Bratko, Štefan Kovač, 
Ignac Tratar, nn, Lino Žagar, Dušan 
Kraigher, Rudi Rojec, Alojz Hochkraut, Maks 
Henigman, dr. Lojze Mihelčič, Vencelj Perko 
in nn.

Slika 56: Poroka Silva Rupnika, sina Pepce, 
roj. Hochkraut, pred domačo hišo na 
Dobrni, h. št. 24 v Trbovljah
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aretiran in zaprt v Bileči vse do jeseni 1940.342 V tem času so ga na 3. konferen-
ci KPS l. 1940 kljub njegovi odsotnosti izvolili za člana CK KPS. Po izpustitvi se 
je vrnil v revirje. Kmalu zatem so ga zopet aretirali in zaprli v Ivanjico (Srbija), 
kjer je dočakal kapitulacijo Kraljevine Jugoslavije.

Ob okupaciji je Alojz odšel v ilegalo, saj so ga nacisti iskali vse od leta 1941. 
Nanj so razpisali nagrado 50.000 nemških mark. V začetku vojne pa se je ve-
činoma skrival pri sorodnikih v rojstni Bukovci. 12. julija 1941 so ga imeno-
vali za komandanta novoustanovljene Trboveljske čete, prvega avgusta pa 
je postal komisar Revirske čete. Osemindvajsetega oktobra se je za las rešil 
iz gestapovske zasede, ki so jo le-ti nastavili Radomeljski četi, ki je v Zasavje 
skušala prinesti orožje.343 V decembru l. 1941 je postal sekretar okrožja Litija.344 
V istem času naj bi po besedah Sergeja Kraigerja345 Lojze na svojo iniciativo 
prevzel tudi formalno odgovornost za delo in obveznost organiziranja okrož-
ja. Intenzivno delovanje Lojzeta na področju odpora se je bogato obrestovalo 
predvsem po njegovi smrti, v naslednjih etapah narodnoosvobodilnega boja, 
saj je na njegovem območju delovanja gibanje doseglo velik vzpon.346

Devetindvajsetega maja leta 1942 je bil v Cvetežu pri Litiji iz zasede okupa-
torja ranjen v koleno. V brezupnem položaju, obkoljen s sovražnikom, je raje 
storil samomor, kot bi se predal nacističnim silam. Še pred tem se je splazil do 
bližnje krompirjeve njive in v zemljo zakopal dokumente. Izdal naj bi ga znan 

kolaborator Matija Žibert iz Trbovelj.347

Priča dogodka in Lojzetov medvojni tovariš Jože Gričar je dogodek vrsto let za-
tem novinarju opisal takole:

»28. maja 1942 so z Vrhov, gozda pod Rovišami, krenili proti Moravški Lojze Hoh-
kraut, Sergej Kraigher – Rudi in Jože Gričar – Metod. Namenjeni so bili na Morav-
ško k tustanjski graščini, kjer bi moral biti ob treh zjutraj sestanek med gorenjskim 
in štajerskim političnim vodstvom. Bila je viharna noč z bliski in neurjem. Ko so 
prišli v bližino Cveteža, je Metod predlagal, da vas obidejo s spodnje strani, ker se je 

nekaj dni prej tam bila borba med 
partizani in Nemci. Partizani Ri-
stove čete so ob tej priliki zaplenili 
lahko strojnico. Komaj so skrenili s 
poti, da obidejo vas, je iz neposre-
dne bližine zaropotalo.

Vrgli so se na tla, nato pa so se pri-
čeli umikati proti gozdu.

Verjetno Lojze s prvimi rafali še ni 
bil zadet. Šele ko se je zabliskalo, 
so ga Nemci ponovno opazili in 
mu s streli zdrobili koleno. Ranjen 
se je plazil še kakšnih 50 metrov 
do neke njive s krompirjem, kjer je 
zakopal dokumente in beležke ter 
se nato ustrelil v glavo. Drugi dan 
zjutraj so Nemci njegovo truplo 
odkrili ter ga prepeljali na Vače. 

342 Lojze je bil prisoten, ko je Apih napisal Bilečanko. Po besedah sina Jožeta je bil celo prav on tisti, ki je 
besedilo predal Moši Pijade.

343 Ribičič, M., Lojze Hohkraut, Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Litije, št. 9, oktober 1987, str. 
11.

344 Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Litije, Leto II., št. 5, junij 1974, str. 1 .
345 predsednik Predsedstva SR Slovenije 1974–1978 in predsednik Predsedstva SFRJ 1981–1982
346 Ribičič, M., Lojze Hohkraut, Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Litije, št. 9, oktober 1987, str. 

11.
347 Nova pot, leto I, št. 7, Celje, 14. julij 1945, str. 1

Tam so ga dvakrat odkopali in slikali, da bi odkrili nje-
govo identiteto, nato pa so ga pokopali za pokopali-
škim zidom.«348

V jeseni leta 1944 so na Štajerskem po njem poimeno-
vali eno izmed ciklostilnih tiskarn.349 Po koncu vojne, 27. 
11. 1953, so ga proglasili za narodnega heroja.350

Ob odkritju spominske plošče na hiši njegovega roj-
stva, oktobra 1960 v Bukovici, so v prisotnosti nekaj sto 
obiskovalcev spregovorili govorniki Lojze Ribič, Adolf 
Naglav, Miha Jerič in Karel Golob.351 Svečanega dogod-
ka so se udeležili tudi številni sorodniki. V Cvetežu pri 
Vačah, kjer je Alojz padel, pa so se mu 13. septembra 
1970 poklonili z otvoritvijo spomenika.

Danes se po njem imenuje osnovna šola (Trbovlje), uli-
ce (Celje, Trbovlje),352 krajevna skupnost, strelsko društvo itd.

Alojz je imel z Angelo Volavšek sina Jožeta (r. 1933), ki je začetek druge svetovne 
vojne skupaj z mamo in očimom dočakal v Belgiji. Mati ga je pozneje zaradi ne-
znosnih razmer med vojno poslala živet k babici na Nizozemsko. Nekaj mesecev 
po vojni se je družina skupaj vrnila v Slovenijo.353

Jože je nato celotno delovno dobo služboval in z družino živel v Velenju. V se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja je bil tudi predsednik delavskega sveta Ru-
darskega šolskega centra.354 Ravno tako je bil zelo aktiven tudi na področju druž-
benega delovanja, že leta 1966 je bil namreč odlikovan z medaljo dela.355

Eden izmed njegovih zelo uspešnih hobijev pa je tudi akvarelno slikarstvo. Njego-
vi mentorji so bili med drugim uspešni strokovnjaki na 
področju likovne umetnosti, kot so na primer prof. dr. 
Jožef Muhovič, Tone Rački, Milan Erič, Arpad Šalamon in 
drugi. Za sabo ima že več kot štirideset samostojnih in 
skupinskih razstav doma in v tujini, za svoja dela pa je 
prejel že več nagrad.356

Z ženo Pepco, roj. Dobelšek, veliko časa namenita tudi 
skrbi in vzgoji vrta ob domači hiši.357

Albina Hochkraut Kastelic
Po selitvi Vincenta in družine v Trbovlje je na svet 21. 
marca 1908 privekala Albina. Družina je takrat živela na 
Lokah, h. št. 219, v Trbovljah. H krstu sta jo odnesla botra 
Jožef in Marija Vezovišek. Poročila se je 24. 6. 1934 z Iva-
nom Kastelicem, s katerim sta imela štiri otroke. Albina 
oziroma Bina, kot so jo klicali domači, je umrla 6. junija 
1990 v Trbovljah.

348 Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Litija, Leto 8, št. 6, junij 1980, str. 7
349 Enakopravnost, leto XXVIII, št. XXVIII, Cleveland, str. 4.
350 Red Narodnega heroja je bilo jugoslovansko vojaško odlikovanje, ki so ga podeljevali udeležencem 

narodnoosvobodilnega boja, ki so se junaško izkazali v boju in za herojsko držo pred razrednim sovra-
žnikom (Vojna enciklopedija, st. 732). Od 1312 vseh podeljenih nazivov je red prejelo 156 Slovencev.

351 Celjski tednik, 6. 10. 1960; Spominska plošča Lojzetu Hohkrautu.
352 Novi tednik, l. 63, št. 61, str. 14.
353 Naš čas, Podgoršek, T., Da se ne pozabi, 2016.
354 Naš čas, 26. 11. 1976; Zakon tudi odgovornost.
355 Šaleški rudar, 9. 2. 1967.
356 Naš čas, 12. 11. 2003; Razstavlja Jože Hohkraut.
357 Rože & vrt II/7 (julij 2003).

Slika 60: Jože Hohkraut: Velenje, akvarel

Slika 59: Domačina Franc in Frančiška Dornik 
iz Bukovce z obiskovalci pred domačo hišo, 
kjer se je rodil Alojz, ob slovestni otvoritvi 
spominske plošče 2. oktobra 1960. 

Slika 58: Alojz Hochkraut, narodni heroj

Slika 61: Sorojenci Bina, Karlina, Pepa, Tilka 
in Dolf na poroki nečaka, Pepinega sina 
Silva Rupnika



8786

Gorjanci – Trboveljski rodZgodba o rodbini Hochkraut

Albinina mlajša sestra, soimenjakinja, se je rodila in umrla tri leta pred njo, 18. 
marca 1905, v Lokah, h. št. 219, pri Trbovljah.

Rudolf Hochkraut
Najmlajši sin Rudolf (Dolf ) se je rodil 14. septembra 
1913 v Trbovljah. Z Dragico Mlakar (1920–1996), hčerjo 
Ivana in Marije, rojene Smodiš, iz Trbovelj, sta se 17. de-
cembra 1938 poročila v Trbovljah.

Že v naslednjem letu se jima je rodila prva hči po imenu 
Jelka (Gabrijela).

Kmalu po začetku vojne, po nekaterih pričevanjih že 
prvega avgusta 1941, naj bi Rudolf vstopil v NOB. Bil je 
namestnik političnega komisarja Pohorske čete. Leta 
1942 je bil član Savinjskega bataljona.358 V istem letu so 
bile žena Dragica, hči Jelka in tašča Marija Mlakar, pod 
obsodbo kolaboracije s partizani, izgnane v delovno 
taborišče v Fohnsdorf na avstrijskem Koroškem. V tem 
taborišču so bile vse do konca vojne.

Septembra 1944 je postal politični komisar Koroškega bataljona.359 Do konca voj-
ne se je boril še v XIV. diviziji.

Rudolf je po vojni postal aktiven oficir jugoslovanske vojske. Najprej je za štiri 
leta odšel v Sarajevo. V začetku leta 1948 se je kljub drugačnim pričakova-
njem Dragici in Rudolfu v hrvaškem Varaždinu rodila druga hči, ki sta jo poi-
menovala Nada.

Po upokojitvi je družina živela v Ljubljani. Rudolf je vodil pleskarsko podjetje 
'1. maj'.360 Čeprav je bil med kolegi poznan kot dobrovoljen in zabaven, se ga 
hči spominja kot precej strogega. Spominja se tudi, da je bil precej spreten 
v risanju.

Rudolf je prejel kar dvanajst državnih odlikovanj, med njimi sta tudi partizan-
ska spomenica361 in red republike s srebrnim vencem (1988).362

Umrl je leta 1994, pokopan je na ljubljanskih Žalah.

Hči Jelka se je poročila s Slavkom Križmanom, s katerim imata sina Sandija. 
Jelka je umrla 17. marca 2014. Mlajša hči Nada je bila poročena Kos. Danes 
živi v družinski hiši, v katero se je družina vselila ob prihodu v Ljubljano. Njen 
sin Blaž živi in dela na Floridi.

Matilda Hochkraut
Najmlajša med otroki je bila Matilda oziroma Tilčka, kot so jo klicali domači. Le-
tnica njenega rojstva ni znana. Imela je nezakonsko hčer Slavico, poročeno Per. 
Pozneje se je poročila z Rudolfom Strnišo, s katerim sta imela otroke: sinova Ru-
dija in Vikija ter hčer Dido.

358 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 3, str. 416.
359 Koroški zbornik 4
360 Jesen 1942, Korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča, Inštitut za zgodovino delavskega giba-

nja, Ljubljana, 1963, str. 115.
361 Partizanska spomenica 1941 je bilo visoko jugoslovansko vojaško in civilno odlikovanje, ki je bilo po-

deljeno vsem udeležencem narodnoosvobodilnega gibanja, ki so pričeli delovati leta 1941. Nosilci Par-
tizanske spomenice 1941, znani tudi kot prvoborci ali »spomeničarji«, so bili deležni raznih državnih 
ugodnosti (višja pokojnina, brezplačen javni prevoz ipd); Wikipedia (19. 2. 2018).

362 Zbor občanov, 1988, letnik 28, številka 3.

Frank Hochkraut (1876–1960)

Franc Hochkraut (Franz) se je rodil kot nezakonski sin neporečeni Luciji Hoch-
kraut (glej »Lucija Hochkraut (1848)« na strani 81), 1. septembra 1876 v Celju (na 
Okopih, h. št. 4, op. a.). Krščen je bil istega dne v cerkvi sv. Danijela, njegova krstna 
botra pa sta bila g. Franc Kodela in njegova hči Jožefa Kodela.363 Znano je, da je 
Franc obiskoval ljudsko šolo, ni pa znano, koliko razredov je zaključil. Bil je 
srednje postave, visok 164 centimetrov, rjavih las, sivih oči in podolgovatega 
obraza.

Iz njegove delavske bukvice je razvidno, da je v jeseni 1897 njegov skrbnik 
Martin Deželak iz Lož, h. št. 8, dal privoljenje za njegovo učno oz. delovno 
razmerje rudarja. Poklica se je priučil med 27. decembrom 1897 in 15. decem-
brom 1899 v jami Ojstro. Tri dni zatem se je zaposlil pri premogovni družbi v 
rudniku v Trbovljah kot rudar na odkopu.

Iz njegove vojaške knjižice je razvidno, da je leta 1899 postal nabornik Cesar-
sko–kraljevih Domobranskih sil (k. k. Landwehr) 3. pehotnega polka v Gradcu 
(infanterie–regimt Graz Nr. 3). V tem času je bival v občini Marija Gradec.

V maju 1900 se je preselil v Trbovlje. Iz poročnega lista je razvidno, da sta se 
premogar Franc, takrat stanujoč v Trbovljah, h. št. 151, in Alojzija Razpotnik (r. 
19. 6. 1880),364 hči samske gostače iz Loke, poročila 21. januarja 1901 v Loki pri 
Zidanem Mostu. Poročni priči sta bila premogar Franc Medvešek (Trbovlje, h. 
št. 228) in posestnik Anton Kovač (Breg, h. št. 14). 

Kmalu po poroki je Franc prekinil delo v Trbovljah in se 8. julija 1901 zaposlil 
v zagorskem rudniku kot 'lerhajer'.365 Ob koncu leta, tik pred božičem, se je 
zakoncema rodil prvorojenec Janez. Družina je glede na podatke, zapisane 
ob sinovem rojstvu, živela v Čolnišah, h. št. 3, nad Zagorjem ob Savi. Dvanaj-
stega maja 1902 je Franc prenehal z delom v zagorskem rudniku, že 28. maja 
pa je bil zaposlen v nemškem mestecu zahodno od Essna Duisburg (Hamborn). 
V Nemčiji je vztrajal do konca januarja 1903, ko se je vrnil v domovino. Najprej se 
je 24. junija 1903 zaposlil v Kočevju, podružnici zasavske premogovne družbe, 
naslednje leto pa se je 4. maja preselil nazaj v rudnik v Zagorju (Kisovec).366

Po vrnitvi se je družina najprej naselila v Ržišah pri Izlakah in nato v rudarskem 
naselju Toplice pri Zagorju ob Savi. Slab mesec po rojstvu drugega sina, 15. marca 
leta 1905, je oče Franc postal polnopravni član Unije avstrijskih rudarjev v Zagorju.

Ker so bili časi v revirjih težki, se je Franc odločil srečo poiskati preko luže. Tako je 
konec avgusta 1906 zaključil delo v zagorskem rudniku in odšel iskat srečo preko 
luže. Ko je tridesetletni rudar iz Za-
gorja (Sagor) 22. septembra 1906 iz 
Southamptona, kjer se je teden dni 
prej vkrcal na ladjo St. Louis, prispel 
na Ellis Island, je navedel, da je na-
menjen k prijatelju Jakobu Lavriču v 
Irwin. Navedel je tudi svoje sloven-
sko poreklo.

Slabo leto za Francem, 10. septem-
bra 1907, je v Ameriko prišla tudi 
njegova družina, žena Alojzija ter 
sinova Janez in Viktor.

363 Krstna knjiga sv. Danijel Celje 1872–1878
364 The Daily Notes from Canonsburg, Pennsylvania, 21. 10. 1955, str. 8.
365 učni kopač; vir: http://muzej.rlv.si/si/zanimivosti/241
366 Delavske bukvice Franc Hochkraut; D–Ho0121 fond Hohkraut

Slika 64: Franc 'Frank' Hochkraut

Slika 65: Zapis članov družine iz knjige 
duš župnije v Zagorju [Status Animarum 
Zagorje ob Savi]

Slika 62: Rudolf Hochkraut in njegova 
izbranka Dragica Mlakar

Slika 63: Matilda Hochkraut z možem 
Rudolfom Strnišo
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Najprej naj bi živeli v Western Pennsylvania (Eastern Ohio). Ko so se ustalili v 
mestecu Washington, južno od Pittsburga v zvezni državi Pensilvanija, pa so 
se jima rodili še štirje otroci:

• Amelia (Millie/Susan) (6. 7. 1909),
• Franklin (Frank/Edward) (21. 8. 1913) in
• August (13. 8. 1915).

Sedemnajstega oktobra 1919 se jima je rodila tudi hči Justina, ki pa je umrla 
že v naslednjem letu. Iz listine o naturalizaciji je razvidno, da so člani družine 
ameriško državljanstvo pridobili v letu 1924.

Otroke sta učila tudi maternega jezika, kar je razvidno iz številnih omemb 
njunih otrok, ki so sodelovali v nagradnih igrah, ugankah v reviji Mladinski 
list, mesečnika za slovensko mladino v Ameriki. Frank je bil tudi predsednik 
društva August Bebel 250 SNPJ.367

Kako težko je bilo njihovo življenje, predvsem v zgodnjih letih njihove selitve, 
nam ponazarja tudi članek, ki ga je Alojzija objavila v časopisu Glas naroda:

Kje je moj mož J. HOHKRAUT? Pred tremi tedni je od tu za delom in mi od takrat še 
nič ni pisal. Morda se mu je pripetila kaka nesreča. Jaz sem brez sredstev s štirimi 
otroci. Če kdo ve za njega, naj mi javi ali naj se sam oglasi. — Mrs. Aloisia Hohkra-
ut. Box 32, Mollenauer. Pa. (Glas naroda, 25. 6. 1915, str. 2)

Glede na to, da se je slaba dva meseca po tem oglasu rodil naslednji otrok August 
v Ohiu, je moč sklepati, da si je mož Frenk medtem že našel delo in vzpostavil stik 
z družino.

Alojzija je umrla stara 75 let, in sicer 20. oktobra 1955 ob pol šestih zjutraj. Poko-
pali so jo 22. istega meseca na pokopališču Oak Springs v Washingtonu, PA.368 
Frank je umrl za posledicami arterioskleroze dobrih pet let za njo, 12. decembra 
1960, pokopali so ga v grob skupaj z ženo.369

John Hochkraut
Janez (John), rojen 23. decembra 1901 v Čolnišah, h. št. 3, župnijski urad 

Šentlambert,370 se je 10. februarja 1940 poročil z Mae Louise Reid v Washing-
tonu, zvezna država Pensilvanija. Mae, hči Marcusa in Marthe, rojene Rogers, 
se je rodila 9. decembra 1903 v Eldoradu, zvezna država Illinois.

Zakonca nista imela otrok. John je bil član društva SNPJ Lodge 138.371 Iz popi-
sa prebivalstva leta 1940 je razvidno, da sta živela skupaj z Johnovima starše-
ma, Frenkom in Alojzijo (Alice).372

Umrl je 11. maja 1947 za posledicami srčne kapi. V osmrtnici so zapisali:

»Strabane, Pa. – Dne 11. maja je umrl od srčne kapi John Hochkraut, star 46 let, 
rojen v Trbovljah, v Ameriki 41 let, član društva 138 SNPJ. Zapušča ženo, starše, tri 
brate in sestro.« (Prosveta, 16. maj, 1947, str. 1)

367 Prosveta, 2. 12. 1942, str. 3.
368 Enakopravnost, Cleveland, 14. 11. 1955, str. 2.
369 Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death cer-

tificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 119401-121068.
370 V osmrtnici se pojavlja kot rojstni kraj Trbovlje (Prosveta, 16. 5. 1947).
371 Prosveta, 4. 6. 1947, str. 6.
372 Ancestry.com. 1940 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com 

Operations, Inc., 2012.

Pokopali so ga dva dni pozneje na pokopališču v Oak Springu. Čez pet let se 
je vdova Mae znova poročila, in sicer z Williamom Stanleyem.373

Victor Hochkraut
Drugi sin Viktor (Victor), rojen 21. 4. 1905 v Toplicah, h. št. 86, pri Zagorju ob 
Savi. H krstu sta ga dan po rojstvu nesla botra Bernard Hochkraut (glej »Bern-
hard Hochkraut (1843–1928)« na strani 100) in njegova žena Marija.

Victor se je 11. oktobra 1926 v okrožju Belmont v zvezni državi Ohio poročil 
z Julijo Magyesy (7.  2. 1907–16. 4. 2004). Imela sta tudi hčeri Alice (r. 1927) in 
Lilian (r. 1934). Delal je kot rudar, aktiven pa je bil tudi kot sindikalist.374

Victor je umrl 4. novembra 1994 v Washingtonu, zvezna država Pensilvanija, 
žena Julia pa slabih deset let za njim. Oba sta pokopana na pokopališču Que-
en Of Heaven Catholic Cemetery.

Starejša hči Alice Marie se je 20. avgusta 1949 poročila z Frankom Kleinom, 
podroben opis poroke je bil objavljen tudi v lokalnem časopisu.375 Iz opisa je 
razbrati, da je Alice končala šolanje na Penn Commercial Collage in je bila v 
času poroke zaposlena v pisarni bolnišnice Washington Hospital, mož Frank 
pa na Uradu za državne avtoceste. Po poročnem potovanju na Niagarske sla-
pove in v Kanado naj bi si dom ustvarila v neposredni bližini Alicine službe 
na  Murland Ave.

Zakonca nista imela otrok. Alice je umrla 15. februarja 2011, mož Frenk pa nasle-
dnje leto 27. septembra.

Mlajša hči Lillian ima hčer Kathy.

Amelia Hochkraut
Amelia Susan je prvi otrok, ki se je Francu in Alojziji rodil v Ameriki. Na svet je pri-
jokala 6. julija 1909 v Castle Shannon (danes Pittsburg, op. a.) v Pensilvaniji.376

Že kot sedemnajstletno dekle je rodila nezakonsko deklico Mary (1926–1995). 
Amelie se je poročila v Midwayu v zvezni državi Pensilvaniji na božič leta 1934 
z Robertom Armourjem Jaapom377 (16. 7. 1909–30. 11. 1977).

Imela sta pet otrok: Margaret (1935–2016), Roberta (1937), Walterja (1938), 
Charlesa (1941) in Amelijo mlajšo (1946).

Amelia je umrla dobra tri leta za možem, 17. 3. 1981, v Browardu na Floridi.

Mary se je leta 1947 v Canonsburgu v Pensilvaniji poročila z Robertom F. 
Porterjem. Margaret se je leta 1955 v Johnstownu v Pensilvaniji poročila s 
Tomasom Priceom. Tudi Robert, Walter in Charles so se poročili in vsi imajo 
potomce. Najmlajša Amelia se je leta 1965 poročila z Ronaldom Czaplickim 
in se po 35 letih ločila. Pozneje se je poročila z danes že pokojnim Richardom 
Harperjem.

373 The Daily Notes from Canonsburg, Pennsylvania, 10. 8. 1959, str. 8.
374 The Daily Notes from Canonsburg, Pennsylvania, 7. 3. 1945.
375 The Daily Notes from Canonsburg, Pennsylvania, 3. 9. 1949.
376 kraj rojstva razviden iz hčerine vloge za poroko; D–Ho0066; fond Hohkraut
377 Podrobnejši rodovnik rodbine Jaap lahko najdemo na spletni strani http://www.jaap.fsnet.co.uk/

Webnew/Jaapwebnew.html.

Slika 68: Poročna slika Viktorja in Julie 
Hochkraut, l. 1926

Slika 66: Poziv prijateljici, ki ga je Alojzija 
objavila v časopisu Prosveta (20.  01. 1919, 
str. 4)

Slika 67: Spominska objava ob obletnici 
smrti Johna Hochkrauta v Prosveti dne 
12. 5. 1948, str. 7

Slika 69: Mary Hochkraut (1926–1995)
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Franklin E. Hochkraut
Frank ml. se je rodil 21. 8. 1913 v mestu Takoma, Wa-
shington DC. Iz lokalnih medijev je razvidno, da je v 
mladih letih imel kar nekaj težav z zakonom. V začetku 
tridesetih let dvajsetega stoletja je bil obsojen in za-
prt zaradi vlomov, tatvin in nepooblaščenega nošenja 
orožja.378 Kazen je pričel prestajati 21. marca 1931 v za-
poru v Huntingdonu, njegova številka zapornika je bila 
18499.379

Pri šestindvajsetih, 7. 7. 1940, se je v Oklahomi poročil z 
Nell Marguerite Kolba (21. 2. 1918–18. 12. 1996), s hčer-
jo Edwarda Kolbe (1891–1964) in Artie Ann, rojene Ra-
ney (1897–1975).380

Frank je bil usposobljen poklicni voznik.381 Zakonca ni-
sta imela otrok.

Umrl je 1. 4. 1995 v Pasadeni, zvezna država Teksas.382 Žena Nell je umrla leto 
za njim.

August Hochkraut
Avgust se je rodil 13. 8. 1915 v Piney Forku v Ohiu. Ime je verjetno dobil kar 
po mesecu, v katerem se je rodil. Iz vojaških dokumentov je razvidno, da naj 
bi v višino meril 175 centimeter (5'9''). Po poklicu je bil upravljalec žerjava.383

Med drugo svetovno vojno se je boril v Severni Afriki in na Siciliji. Bil je šofer 
oskrbovalnega tovornjaka.

Poročil se je l. 1956 s Thelmo Marie Warnick (r. 19. 10. 1929). Imela sta samo 
sina Johna Hochkrauta, ki službuje kot profesor matematike na Kenston BOE.

Avgust je umrl 28. 4. 2001 v Robinson Memorial Hospital v Ravenni, zvezna 
država Ohio.384

378 The Daily Notes from Canonsburg, Pennsylvania, 21. 3. 1931.
379 Ancestry.com. Pennsylvania, Prison, Reformatory, and Workhouse Records, 1829–1971 [database on-

-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2016.
380 »Oklahoma, County Marriages, 1890-1995«, database with images, FamilySearch (https://familyse-

arch.org/ark:/61903/1:1:XVP6-ZM7 : 5 November 2017), Frank E. Hochkraut and Nell Boss, 1940.
381 »United States World War II Army Enlistment Records, 1938-1946,« database, FamilySearch (https://

familysearch.org/ark:/61903/1:1:K85M-G4K : 5 December 2014), Franklin Elk R Hochkraut, enlisted 08 
Dec 1942, Dallas, Texas, United States; citing »Electronic Army Serial Number Merged File, ca. 1938-
1946,« database, The National Archives: Access to Archival Databases (AAD) (http://aad.archives.gov : 
National Archives and Records Administration, 2002); NARA NAID 126323, National Archives at Colle-
ge Park, Maryland.

382 »United States Social Security Death Index,« database, FamilySearch (https://familysearch.org/
ark:/61903/1:1:J2WF-SPX : 19 May 2014), F E Hochkraut, 01 Apr 1995; citing U.S. Social Security Admi-
nistration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, 
ongoing).

383 »United States World War II Army Enlistment Records, 1938-1946,« database, FamilySearch (https://
familysearch.org/ark:/61903/1:1:K8T7-WTS : 5 December 2014), August Hochkraut, enlisted 31 Oct 
1942, Pittsburgh, Pennsylvania, United States; citing »Electronic Army Serial Number Merged File, ca. 
1938-1946,« database, The National Archives: Access to Archival Databases (AAD) (http://aad.archi-
ves.gov : National Archives and Records Administration, 2002); NARA NAID 126323, National Archives 
at College Park, Maryland.

384 »Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007,« database, FamilySearch (https://familyse-
arch.org/ark:/61903/1:1:VKYD-CZC : 8 December 2014), August Hochkraut, 28 Apr 2001; from »Ohio, 
Deaths, 1908-1932, 1938-2007,« database and images, Ancestry (http://www.ancestry.com : 2010); 
citing vol. 32823, certificate number 032327, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of 
Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.

FotoAlbum

Slika 71: August Hochkraut (1915–2001)

Slika 70: Otroci Frank jr., August (Augie) in 
Amelie

Slika 72: Avgust Hochkraut v vojaški 
uniformi za časa druge svetovne vojne

Slika 73: Prvomajski shod na Planini ok. l. 
1959

4 – Rudolf Strniša
9 – Jožefa 'Pepa' Rupnik, roj. Hochkraut
11 – Nada Hochkraut
13 – Albina 'Bina' Kastelic, roj. Hochkraut
15 – Dolf Hohkraut
16 – Matilda 'Tilka' Strniša, roj. Hochkraut
17 – Dragica Hohkraut, roj. Mlakar
19 – Aleksander Bokan
20 – Karlina Bokan, roj. Hochkraut



9392

Gorjanci – Trboveljski rodZgodba o rodbini Hochkraut

Slika 74: Alojzija Hochkraut, rojena 
Razpotnik (1880–1955)

Slika 75: Članek o premestitvi kaznjenca 
Franka ml.; The Daily Notes Canonsburg, 
Pennsylvania (21. 3. 1931);  stran 3

Slika 76: Petperesna deteljica, ki jo je Frenk 
hranil v delovni knjižici.

Slika 77: Jaapovi otroci: Robert, Margaret, 
Charles in Walter.

Slika 78: Amelia in Robert Jaap z otroki 
Margareto, Charlesom in Walterjem ok. leta 
1939

Slika 79: Četni komandir Rudolf Hohkraut 
- Dolfe (levo), poleg njega Tone Vidmar 
- Luka in namestnik Ivan Uranič - Drago, 
27. februar 1944 pod Smrekovcem

Slika 80: Poročna fotografija Staneta 
Hochkrauta. Ob njem poročna priča njegov 
stric Dolf.
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UHRETOV ROD

Uhretova domačija je ležala v kraju Šmarje385 v neposredni bližini reke Save. Šmar-
je so danes del mesta Sevnica. V južnem delu naselja stoji podružnična cerkev sv. 
Matere Božje. Cerkev je prvič omenjena l. 1448 v urbarju salzburške nadškofije, 
sezidati pa naj bi jo dal meniški red kartuzijanov iz Jurkloštra. Prvotno je bilo okoli 
cerkve pokopališče za vasi Šmarje in Ledina, po letu 1860 pa so ga preselili na grič 
pod kapelo Božjega groba.386

Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je Uhretovi 
domačiji (Šmarje, h. št. 18) pripadal objekt s katastrsko 
številko 11, kot gospodar pa je zabeležen Anton Kralj, 
bodoči tast Antona Hochkrauta. K domačiji so spadala 
še zemljišča s kat. številkami 23, 26–28, 110–111, 128–
134 in 147.

Po opisu potomcev je bila domačija v neposredni bli-
žini cerkve sv. Marije, njen vhod pa je bil za razliko od 
ostalih hiš v bližini obrnjen na cesto namesto v naspro-
tno smer proti cerkvi.

Anton Hochkraut (1824–1875)

V sredini 19. stoletja se pri Sveti Mariji (Šmarje), hišna številka 18, omenja kmet 
Anton Hochkraut, poročen z Marijo Kralj (Maria Krall).

Gorjančev Anton, doma iz Sela nad Laškim (glej »Jurij Hochkraut (1802–1865)« na 
strani 65), se je 16. maja 1844 v cerkvi sv. Matere Božje pri Sevnici poročil z Mari-
jo Kralj (r. 27. 1. 1825).387 Kot priči sta bila prisotna Jožef Perger in Mihael Feuter.388 
Starša Marije sta bila Anton Kralj (1785–1863) in Marija Jelen (1786–1856).

Mladoporočencema so se v naslednjih letih rodili otroci:

• Ivan,
• Anton ml. (glej »Anton Hochkraut ml. (1848–~1912)« na strani 96),
• Ignac,
• Marija (r. 13. 6. 1855),
• Terezija (glej »Terezija Hochkraut Vodenau (1858)« na strani 98),
• Gašper (r. 21. 12. 1862, u. 2. 6. 1864)389 in
• Ivana (r. 25. 8. 1865)

Tretjerojeni sin Ignac (r. 25. 4. 1852)390 je umrl 16. junija 1874, star dobrih dvain-
dvajset let. Pokopali so ga dva dni pozneje.

Najstarejši sin Ivan (r. 11. 4. 1845)391 se je kot tridesetletnik slaba dva tedna po oče-
tovi smrti, 24. maja 1875, v domači vasi poročil s kar petnajst let starejšo doma-
činko Marijo Polanšek (Šmarje, h. št. 10). Njuna nadaljnja življenjska pot ni znana.

Oče Anton je umrl 12. maja 1875 zaradi bolezni na pljučih. Mati Marija je umrla 
(prav tako zaradi težav s pljuči) 25. avgusta 1892, prav na rojstni dan hčere Ivane.

385 1448: zu Unser Frawn bey Liechtenwald sind 9 huben, dye der fruemess gehörn...; (Blaznik, 1986)
386 vir: ZAC, str. 263–264
387 krstna botra Luka Mlinaršek in Elizabeta Kladnik
388 Poročna knjiga sv. Marija pri Sevnici 1831–1862
389 krstna botra zakonca Jernej in Marija Knez;
390 Krstna knjiga sv. Marija pri Sevnici 1843–1856
391 Krstna knjiga sv. Marija pri Sevnici 1843–1856

Uhretov rod

Anton Hochkraut 
(1824–1875)

Anton 
(1848–~1912)

Terezija 
(1858)

Jožefa Vouk (1849–1893) 
Marija Šterk (?–1945)

1878 Podvrh nad Sevnico 
1894 sv. Marija

Anton 
(1894–1957) 
  Terezija Drobne Anica 

  Franc Božič

Franc Vodenau 
(1855–1912)

1879 Loka pri Zidanem Mostu

Josip 
(~1880)

1844 sv. Marija

Marija Kralj 
(1825–1892)

Marija 
(1886–1914) 
  Stanislaw Bulka 
  (1881–1911)

Milka 
  Stanko Svenšek

Franc 
(1897–1909)

Marija 
(1901–1994) 
  Ludvik Prosenik

Ivan 
(1903–1972) 
  Marija Kolman 
  (1910–1976)

Branko 
  __ __

Frančiška

Janez (Ivan) 
  Marija Šere

Anton 
  Marija Zorko

Nuša

Tone

Manca 
  Zvone Es

Renata

Tomaž 
  Karmen Leber

Helena 
  Mario Vračko

Andreja 
  Stojan Haler

Marko 
  Mojca Švigelj

Josip 
  Ana Kiš

Ferdinand

Ivan 
  Katica Sopina

Ivan

Stjepan

Marija

Edo 
  Zinka Selec

Slika 81: Detalj iz franciscejskega katastra 
[Habsburg Empire – Cadastral maps (XIX. 
century); https://mapire.eu]
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Anton Hochkraut ml. (1848–~1912)

Anton ml. se je rodil 11. februarja 1848, isti dan je bil krščen. Njegov krstni boter 
je bil Anton Lapornik.392

Anton ml. je verjetno prevzel domačijo po očetovi smrti leta 1875. Na Uhretovem 
je 16. marca 1893 umrla 44-letna Antonova žena Jožefa, rojena Vouk,393 hči Jane-
za (1816–1897) in Jere (r. 1820) rojene Klembas iz Podvrha h. št. 21.

Anton ml. se je verjetno okoli l. 1894 poročil s precej mlajšo Marijo Šterk iz Veli-
kega Trna pri Raki. Imela sta štiri otroke: Antona,394 Franca (1897–1909), Marijo in 
Ivana.

Oče Anton je umrl, ko so bili otroci še mladoletni, po pričevanju potomcev naj bi 
bilo to leta 1912. Tako je ostala mati Marija sama s tremi otroki. Zapis o njej lahko 
zasledimo v časopisu Laibacher Zeitung iz leta 1909.

»Oklic.

O tožbi Marije Hochkraut roj. Šterk 
iz Šmarja pri Sevnici zoper Franceta 
Šterk395 iz Velikega trna sedaj neznano 
kje v Ameriki, bo sporna razprava dne 
16. novembra 1909, ob 10. uri dopoldne.

Toženca bo zastopal postavljeni mu 
skrbnik na čin dr. J. Mencinger, odvetnik 
v Krškem...«396

Imetje družine Hochkraut naj bi za-
jemalo kar precejšen del zemlje na 
pobočju Zajčje gore in mati Marija je, 
kljub temu da je ostala sama z otroki, 
spretno in odgovorno gospodarila z 
imetjem. Vendar ji tegobe niso priza-
našale. Slovenec je o eni izmed njih 
zapisal naslednje:

Zopet požar pri Sevnici

Šmarje pri Sevnici, 22. jan. 

Snoči ob pol 19 je naenkrat završalo po Šmarju: Gori, gori! Gorel je šest krilni kozo-
lec Marije Hohkraut, ki je stal tik ob ograji tovarne Jugotanin, nedaleč prejšnjega 
pogorišča. Zgorelo je vse seno, svinjska klaja. na kozolcu sušeče se perilo in nekaj 
drv. Stebri sicer še stojijo, ker jih nekaj napol pogorelega tramovja skupaj drži, dru-
go je pa vse uničeno. Vozove, ki so bili pod kozolcem, so rešili. Škoda je občutna, 
ker je bilo premalo zavarovano.

Šmarci so takoj prihiteli z brizgilnico tovarne Winkle in so prvi pričeli z gašenjem. 
Pri tem so prav požrtvovalno pomagali tudi uradniki tovarne Winkle. Uslužbenci 
tovarne Jugotanin pa so pazili, da se niso vžgala drva na tovarniškem skladišču 
tik ob gorečem kozolcu, ter obenem gasili. Bila je nevarnost za tovarno tanina. 
Hvala Bogu, da ni bilo vetrovno in niso bila sosedna poslopja, zlasti tovarna Jugo-
tanin, v toliki nevarnosti kakor če bi bil močan veter.

392 Krstna knjiga sv. Marija pri Sevnici 1843–1856
393 rojena 21. marca 1849, Podvrh h. št. 21 (danes 39, op. a.)
394 Po vojaških zapisih (Verlustliste Nr. 173, str. 15) je bil rojen 1892, kar je napačno.
395 Popis prebivalstva ZDA iz leta 1930 navaja osebo F. Sterk, rojeno 1872 in priseljeno v Ameriko v l. 1900.
396 Laibacher Zeitung, Nr. 251 z dne 3. 11. 1909

Gasilci iz Sevnice in Boštanja so kmalu prihiteli in v kratkem pogasili ogenj. Upa-
mo, da bo sedaj konec teh nesreč.

Pri nas se namerava ustanoviti gasilsko društvo. To misel iskreno pozdravljamo, 
posebno še, ker so se pri tem požaru izkazali šmarski fantje in možje za jako dobre 
gasilce.397

Mati Marija je po pričevanju vnukov umrla po drugi svetovni vojni. V Šmarju je 
med leti 1890–1919 bila tudi gostilna Hochkraut, ki je nato prešla v Požunovo.398

Anton Hochkraut III. (1894–1957)
Najstarejši sin Anton se je rodil prvi dan novembra 1894 na domačiji v Šmarjah 
pri Sevnici. Naslednji dan je bil krščen v domači cerkvi, njegov krstni boter je bil 
Ivan Godec iz Kompolj, h. št. 17, ki ležijo na desnem bregu Save, severozahodno 
od Šmarij.

Anton je bil kmalu ob začetku prve svetovne vojne poklican k soldatom. Služil 
je kot desetar v 6. stotinji 87. pešpolka. V letu 1915 je bil ranjen, krogla pa mu je 
trajno poškodovala roko.399

Po vojni se je poročil s Terezijo Drobne, imela sta hčeri Anico (r. 1923) in Milko (r. 
1928). Anica se je poročila s Francetom Božičem, Milka pa s Stankom Svenškom.

V letu 1929 so pričeli z gradnjo Sokolskega doma, pri čemer je pomagal tudi 
Anton, verjetno z materialom in s prevozom.400 V letu 1931 je zapisan tudi kot 
odbornik Pašniške in gozdne zadruge, za k. o. Sevnica in k. o. Šmarje pri Sevnici.401 
Kot naročnik družinskega tednika Roman je bil leta 1932 tudi izžreban in nagra-
jen s filmsko sliko na umetniškem kartonu.402

Anton je umrl 11. decembra 1957 v Šmarjah pri Sevnici, h. št. 13.

Marija Hochkraut Prosenik (1901–1994)
Marija se je rodila leta 1901. Poročila se je 
z Ludvikom Prosenikom in večino življenja 
preživela na sosednjem Hrvaškem. Z mo-
žem sta imela sina Branka in hčer Frančiško. 
Marija naj bi umrla v visoki starosti 8. maja 
1994. Pokopana je skupaj z možem na Miro-
goju v Zagrebu.403

Ivan Hochkraut (1903–1972)
Ivan je bil najmlajši sin. Kot božični čas, v ka-
terem se je rodil (27. 12. 1903), je tudi on bil 
veseljaškega in brezbrižnega značaja. Čas je 
najraje preživljal v vaški gostilni, kar pa se-
veda ni bilo pogodu njegovi materi, ki ga je 
rada okarala zaradi njegove brezskrbnosti in 
neodgovornosti.

397 Slovenec, 24. 1. 1932, str. 4.
398 Zelič, Z (2006), str. 79
399 Slovenski narod, Letnik XLVIII, št. 107, 12. 5. 1915, str. 3.
400 Domovina, Letnik XII, št. 20, 16. 5.1929, str. 3.
401 vir:  Jugoslovan, 9. 8. 1931, str. 13.
402 Družinski tednik Roman, leto IV, št. 15–16, str. 4
403 vir: http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=382

Slika 82: Pred zidanico v Zajčji gori (ok. l. 
1944); od leve: Marija in Ivan Hochkraut, 
Terezija in Anton Hochkraut ter hči Anica s 
tedanjim fantom, ženska z očali bi lahko bila 
mati Marija, rojena Šterk (op. a.).

Slika 83: Marija Hochkraut z možem 
Ludvikom Prosenikom in hčerjo Faniko
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Med vojno se je poročil z Marijo Kolman (r. 1910, u. 1976). V tem času se jima je 
rodil prvorojenec Ivan ml. (Janez), kmalu po vojni pa še drugi sin Anton. Družina 
je ves čas živela na Uhretovi domačiji, po vojni pa si je tu sin Janez uredil svojo 
mizarsko delavnico. Drugi sin Anton je eden izmed ustanovnih članov pihalne 
godbe v Sevnici. Ob štiridesetletnici njegovega delovanja mu je Zveza kulturnih 
društev Sevnica podelila zlato Prešernovo plaketo.404

Oče Ivan je umrl v juliju leta 1972.

Terezija Hochkraut Vodenau (1858)

Terezija, hči Antona in Marije, rojene Kralj, se je rodila 17. septembra 1858. Pri 
svojih dvajsetih letih, 3. februarja 1879, se je poročila z železničarjem Francem Vo-
denavom (1855–1912) iz Radeža nad Loko pri Zidanem Mostu (h. št. 24). Poročni 
priči sta bila Jožef Rižner in Jožef Bukšič. Frančeva starša sta bila Mihael Vodenau 
in Helena, rojena Jurgel.

Kot uslužbenec Kraljeve železnice se je Franc skupaj z družino preselil v Karlovac 
(Hrvaška), kjer se jima je kot najmlajši otrok 20. marca 1886 rodila hči Marija.405 
Stanovali so na naslovu Banija 76.

Po izgradnji proge Požega–Našice se je družina preselila v Ljeskovico (Hrvaška).

Iz evidenc priseljencev v Ameriko je moč razbrati, da je 16. oktobra 1907 v New 
York iz Bremna z ladjo Barbarossa priplul tudi takrat 27-letni Josip Vodenau iz 
Ljeskovice.406 Skoraj brez dvoma gre za Marijinega starejšega brata.

Marija Vodenau (1886–1914)
Hči Marija je v Ljeskovici spoznala poljskega priseljenca Stanislawa Bulko (r. 1881, 
u. ~1911), s katerim sta se 1. julija 1906 v Ruševu (Hrvaška) tudi poročila. Imela 
sta tri sinove:

• Josipa (r. 6. 4. 1907, u. 2. 12. 1967),
• Ivana (r. 4. 8. 1908, u. 4. 7. 1975) in
• Ferdinanda (r. 10. 3. 1910, u. 1989).

Starša sta umrla že zelo mlada, oče Stanislaw že okoli l. 1911 in mati Marija tri leta 
pozneje, na obletnico poroke, v Irenovcu.407 Otroci so bili zaupani v skrbništvo 
tetama, Marijinima sestrama. Najstarejši Josip je ostal pri teti v Ljeskovici, kjer se je 
izučil za zidarja in tu ostal do smrti.

Ivan in Ferdinand pa sta odšla k teti v Sevnico. Ivan se je pri mojstru Zimermanu 
v Trbovljah izučil za klobučarja. V letu 1934 je v Zagrebu opravil mojstrski izpit in 
odprl mojstrsko delavnico v Križu (Hrvaška). Istega leta se je tudi poročil s Katico 
Sopina. Imela sta hčer Marijo in sina Eda.

Ferdinand se je šolal za strojnika v Hrastniku. V svojem življenju je ta poklic 
opravljal na področju Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Umrl je v 
Jakšiću na Hrvaškem.

404 Grajske novice, Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2017, letnik XI, številka 119, www.kstm.si
405 Imena drugih otrok niso znana (op. a.).
406 vir: »New York, Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892–1924,« index, FamilySearch (https://familyse-

arch.org/pal:/MM9.1.1/JX2F-R3D), 
407 Danes se imenuje Nova Ljeskovica (Hrvaška).

FotoAlbum

Slika 84: Ivan (Anza) v uniformi Kraljevine 
Jugoslavije, ok. l. 1921

Slika 85: Ivan (Anza) Hochkraut pred 
domačijo v Šmarju pri Sevnici

Slika 86: Ivan z ženo Marijo in sinovoma 
Janezom in Tonetom na posestvu v Zajčji 
gori

Slika 87: Ivan (Anza) v sproščenem klepetu 
s prijatelji
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ZAGORSKI ROD

Bernhard Hochkraut (1843–1928)
Bernard, rojen 11. avgusta 1843 na Gorjančevi kmetiji v Selu nad Laškim (glej »Ju-
rij Hochkraut (1802–1865)« na strani 65), je odšel za delom v zasavske revirje. V 
Zagorju ob Savi je delal kot rudar.

Kot petindvajsetletnik se je 20. oktobra1878 poročil z Marto Knez (r. 8. 6. 1856) iz 
Briš, h. št. 22 (Kolovrat). Takoj po poroki se jima je rodil prvorojenec Bernard, ki je 
za posledicami davice umrl že v začetku naslednjega leta (10. 2. 1879). V tem času 
so živeli na naslovu Toplice 2 v Zagorju ob Savi. Paru se je zatem rodilo še osem 
otrok. Štirje od njih, Rudolf (r. 1886; davica), France (r. 1891; črevesni katar), Avgust 
(r. 1892, slabost) in Ana (r. 1898), so umrli že kot dojenčki.

Ostali otroci so bili:

• Ivan (r. 1880, Toplice 2),
• Marija (r. 1882, Toplice 2),
• Angela (r. 1884, Toplice 21),
• Rozalija (r. 1895, Loke 38).

Leta 1922 starša v poslovilnem nago-
voru ob smrti sina Ivana omenja John 
Biakar.408

Bernard je umrl 6. marca 1928 kot 
upokojeni rudar. Ob slovesu so se ga 
spomnili tudi prijatelji in sodelavci. V 
glasilu združene delavske stroke zve-
ze Jugoslavije Delavec je zapisano:

»Zagorska podružnica ZRJ je tekom 
drugega tedna meseca marca zgubi-
la dva izmed svojih najboljših članov. 
Dne 6. marca smo pokopali rudarja 
Hohkraut Bernarda, kateri je bil 31 let 
član rudarske organizacije v Zagorju. 
Zadnje čase je bil vpokojen ter zapušča 
vdovo z odraslimi otroci ...

... Vodstvo ZRJ v Zagorju obljublja v 
imenu svojih članov pokojnima borcema: po vajinem vzgledu gremo mi naprej. 
Žalujočim ostalim pa izreka najglobokejše sožalje.« (Delavec, 25. 3. 1928, str. 3)

Kot je razvidno iz osmrtnice, je žena Marta umrla za njim.

John Hochkraut (1880–1922)
Ivan (John) se je rodil 19. avgusta 1880 v Zagorju ob Savi.409 Bil je postaven moški, 
v višino je meril 170 centimetrov in tehtal dobrih 70 kilogramov. Bil je rjavih las 
in modrih oči.

V Ameriko je prispel 31. avgusta 1903. Delal je kot rudar, nekaj časa tudi v žele-
zarstvu, kar je razvidno iz dokumentacije podjetja Steelworks Center of the West; 

408 Verjetno gre za Ivana Piskarja, svaka oz. moža sestre Angele (glej »Angela Hochkraut Piskar (1884–
1983)« na strani 102).

409 Declaration of intention z dne 23. 11. 1916

Pueblo, Kolorado, kjer je zapisano, da 
se je pri njih zaposlil 16. maja 1912.410 
Med prvo svetovno vojno je zaprosil 
za državljanstvo.

Iz popisa v letu 1920 je razvidno, da je 
v tem času stanoval v Auburn, Sanga-
mon, Illinois.

Nekaj več o njem nam izda naslednji 
zapis:

»Glenwood Springs, Colo. — S tež-
kim srcem naznanjam prijateljem 
in znancem, da je moj prijatelj John 
Hochkraut, rojen dne 19. avgusta 
1880 v Zagorju ob Savi po devet-
dnevni bolezni za večno zaspal dne 
12. aprila.

Ko sem prejel žalostno vest o smrti 
pokojnika, sem se napotil s soprogo 
v Glenwood Springs, Colorado. Pri 
pogrebu se je pokazalo, kako zelo je 
bil priljubljen rajnki med tukajšnjimi 
rojaki kakor tudi med domačini. 
Pokojnik je prišel v Ameriko že pred 
20 leti. Pred letom se je umaknil od 
tako opevane prosperitete v visoke 
hribe, South Cannon, višine 7000 
čevljev nad morjem.

Ker vem, da so njegovi prijatelji 
radovedni radi njegove bolezni, 
navajam malo poročil o nji. Imel 
je neko bolezen v križu in bil operi-
ran, po prestani operaciji pa se mu 
ni boljšalo, temveč šele šlabšalo. 
Kljub temu ni tarnal o bolečinah. 
Upal je, da bo v teh hribih bolj zdrav 
kot na vzhodu, a up se ni izpolnil. 
Šel je sam v bolnišnico, kjer je mir-
no zaspal ob strani svojega strica Martina Hochkrauta (glej »Martin Hochkraut 
(1848–~1941)« na strani 67), kateremu izrekava najlepšo zahvalo za njegov 
trud obdržati pokojnika pri življenju. Lepa hvala Johnu Tratarju in njegovi soprogi, 
ki sta ga obiskovala v bolnišnici in mu stregla, ko sta bila pri njem. Hvala tudi vsem 
onim, ki ste položili na njegovo krsto venec ter ga spremili k zadnjemu počitku.

Pokojni zapušča v starem kraju starše in dve sestri, v Ameriki pa dva strica, teto in 
eno sestro ter mene žalujočega prijatelja. — John Biskar.« (Prosveta, 26. 4. 1922, 
str. 6)

Kot je razvidno iz članka, je John umrl 12. aprila 1922 v Glenwood Springu v Ko-
loradu. Članek, ki je bil objavljen, je napisal John Biskar, iz stare domovine znan 
kot Ivan Piskar, mož njegove sestre Angele (glej »Angela Hochkraut Piskar (1884–
1983)« na strani 102).

410 Ancestry.com. Colorado, Steelworks Employment Records, 1887-1979 [database on-line]. Lehi, UT, USA: 
Ancestry.com Operations, Inc., 2016.

Slika 88: Toplice pri Zagorju v dvajsetih letih 
20. stoletja.

Slika 89: Listina o zaprositvi za ameriško 
državljanstvo
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Marija Hochkraut Strajnar (1882)
Marija se je rodila 5. avgusta 1882 v Toplicah pri Zagorju ob Savi. Po zapisu v knjigi 
duš je moč sklepati, da naj bi se poročila 9. februarja 1906 s Francem Strajnarjem 
v Trstu.

Angela Hochkraut Piskar (1884–1983)
Angela se je rodila kot četrti otrok 18. avgusta 1884 ravno tako v Toplicah. Poroči-
la se je devet dni za starejšo sestro, z izbrancem Janezom Piskarjem (1881–1950). 
Živela sta v Lokah, h. št. 58. Že naslednje leto je Janez odšel za delom v Ameriko. 
V New York je prispel 25. maja 1907. Pot je nadaljeval v Irwin v Pensilvaniji. Iz po-
pisa prebivalstva mesta Youngstown, Ohio, je razvidno, da je v istem letu živel na 
naslovu 242 E Front.

Prvi dan novembra 1909 je z dvoletno hčerko Angelo (Ella) z ladjo La Touraine 
prispela v New York tudi Angela. Po podatkih iz poročila o prispetju v državo je v 
višino merila 162 centimetrov in imela črne lase. Pot je nadaljevala v Lincoln, kjer 
jo je čakal mož Janez.411

Imela sta še tri otroke: Anno (1911–2001), Johna (1912–1997) in Samuela (1918).

Angela je umrla v visoki starosti ok-
tobra 1983, v Saint Louisu v zvezni 
državi Missouri. Pokopali so jo v Ma-
scoutah, St. Clair County, zvezna dr-
žava Illinois, kjer je živela in je že leta 
1950 bil pokopan mož John.412

Sin John L. Biskar je bil glasbenik in 
skladatelj. Njegovo najbolj poznano 
delo je St. Louis Polka,413 ki ga je na-
pisal skupaj s tako imenovanim 'Kra-

ljem ameriške polke' in dobitnikom prestižne grammy nagrade Frankiem Yanko-
vicem. Poleg tega je avtor še drugih znanih melodij, kot so Oh, Camille, Forever 
near you, You're tellin' lies in Day is beautiful.

Rozalija Hochkraut Djaković (1895)
Hči Rozalija se je rodila kot peti otrok od devetih v mesecu avgustu, 26. dan v letu 
1895. V tem času je družina živela v Lokah, h št. 35.414 V letu 1901 je bila Rozalija 
učenka prvega razreda Ljudske šole v Toplicah Zagorje, kar je razvidno iz letnega 
poročila te šole.415

V status animarum je pri njenem imenu dodan zaznamek 15. 6. 1917 v bolnišnici 
Ljubljana. Za kaj je šlo, ni znano.

V letu 1919, 21. septembra, se je poročila z Ivanom Djakovićem. Njen drugi mož 
je bil Frančišek Zupančič (r. 22. 3. 1903).416

411 Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1365; 
Line: 12; Page Number: 198

412 https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=123090123
413  https://www.discogs.com/Frank-Yankovic-Polka-Dots/release/7752954
414 Status animarum Zagorje ob Savi
415 Letno poročilo ljudske in obrtne nadaljevalne šole (1901/1902). URN:NBN:SI:DOC-RANAL1KD from 

https://www.dlib.si
416 vir: https://drevo.uocepek.si

Slika 90: Zapis o Johnu Biskarju v Šolskem 
letnem zborniku
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ZEMETOVA DOMAČIJA

GPS koordinate: 46°7'28.66” 15°15'49.92”

naslov: Selo nad Laškim 2/3

nadmorska višina: 425,8 m

površina: 38 oralov in 537 kvadratnih klafter

Hišno številko Selo 3 je ob koncu 18. stoletja nosila Zemetova domačija,417 
ki je ležala najseverneje v naselju. Okoli domačije, predvsem proti severu 
in zahodu, kjer se je razprostiral gozd, je raslo tudi precej sadnih dreves.

Po podatkih franciscejskega katastra iz prve polovice 19. stoletja je domačijo se-
stavljalo pet gospodarskih poslopij, ki so tvorila nepravilno krožno obliko. Poleg 
teh petih poslopij je kmetiji pripadala še zidanica (katastrska št. objekta 91), ki je 
bila oddaljena okoli 220 metrov zračne linije proti jugozahodu.

V katastru418 so objekti označeni s številkami 101 v velikosti 23 klafter,419 102 v 
velikosti 32 klafter, 103 v velikosti 34 klafter, 104 v velikosti 13 in 105 v velikosti 38 
klafter. Če preračunamo v današnje mere, so tlorisi objektov znašali od 46 m2 pri 
najmanjšem in 135 m2 pri največjem. Objekt številka 104 je v katastru vpisan kot 

417 V času, ko je na domačiji bival rod Hochkrautovih, je bilo kot domače verjetneje uveljavljeno ime Sto-
pinšek (op. a.).

418 ARS franciscejski kataster za Štajersko C180PT; mapa C180a04
419 kvadratne klaftre (1 kvadratna klaftra meri 3,56 m2)

Slika 91: Mapa posameznih katastrskih 
parcel, ki so pripadale Zemetovi domačiji 
(ARS, Franciscejski kataster, KO Laziše, list 4 
in 7).

Gregor Ochkrauth
(1689–1751)

BOBEKOVA
DOMAČIJA
(glej stran 109)

Jože, 
Rogatec

Zemetova domačija
v Selu nad Laškim (h. št. 3)

––> njegov brat Martin
        iz Gorjančeve domačije (glej stran 63)

Mihael Ochkrauth
(~1707–1797)

Jožef Hochkraut
(~1750–1814)

Mihael Hochkraut
(1780–1824)

Matija Ochkrauth
(1711–1782)

Anton Hochkraut
(1739–1889)

Helena Hochkraut
(1766–1809)
por. Jernej Horjak

Anton Hochkraut
(1783–1856)

LOŽE 21
(glej stran 107)

Andrej Ochkrauth
(1742)

Andrej
(1788)

LAHOV GRABEN 25

PIRGARJEVA
DOMAČIJA
(glej stran 111)

TOPLIŠKI ROD
(glej stran 121)

HRASTNIŠKI ROD
(glej stran 115)

Luka Hochkraut
(1812–>1873)

Jakob Hochkraut
(1835–1904)

Martin Hochkraut
(1842–1920)

Martin Hochkraut
(1882–1961)

Jernej Hochkraut
(1875–1965)

Jakob Hochkraut
(1887–1964)

Jakob (1912–1990)
Avgust (1919)

Rudi,
Zidani Most

Matej,
Šempas

Niko in Jakob, 
Šempas

Konrad, Turje
Branko, Hrastnik

Konrad,
Branko, 
Hrastnik,
Tomaž,
Fürth

Patrick, Vincent,
Leon in Luka,
Fürth

Oseba verjetno ni 
imela potomcev.

potomci Horjaki

morebiti preimenovan v 
Stopinšek?

Silvo,
Celje

Dušan,
Celje

Jože (1914–2001)
Nande (1915–1953)
Poldi (1931–1982)

Jure, 
Celje

Nick,
Celje

Stanko,
Franci,

Rim. Toplice

Gregor,
Miha,

Rim. Toplice

BRSTOVNICA
(glej stran 171)

Jože Hochkraut
(1925–1984)

Oseba je umrla na 
kmetiji v Lokavcu.

Mihael Ohkraut
(~1644–1714)

LOKAVEC 37

Jera Hochkraut
(1794)
por. Tomaž Lokovšek
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stanovanjsko-gospodarski objekt, vsi ostali pa so bili vodeni kot gospodarska po-
slopja. Najmanjši objekt je bila torej hiša, v kateri je družina prebivala. K domačiji 
so spadale tudi katastrske parcele s številkami 569, 576–578, 598–602, 632–634, 
1046–1051, 1076–1079, 1084–1089, 1096–1098 in 1117–1119. Od tega je bilo 
okoli 23 oralov gozda, okoli 5 oralov travnikov in 2 orala pašnikov, okoli 7 oralov 
njiv in slab oral vinogradov.420

Seznam zemljiških parcel Mihaela Hochkrauta (Selo 3)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel s k u p n i 
obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

listnati gozd 569, 577, 578, 601, 1046, 1079, 
1089*, 1119*

22' 1165° * od tega p. št. 1089 in p. št. 
1119 mešani listnati gozd v 
izmeri 1' 94°

njive 633, 1048, 1050, 1077, 1084, 
1087, 1097, 1098

7' 414°

pašniki 598*, 599*, 600, 602*, 634**, 
1049, 1088, 1117***

2' 562° * pašnik s sadnim drevjem 
** pašnik z drevjem 
*** pašnik z goščavo

travniki 632, 1051, 1076, 1078, 1085, 
1086, 1096, 1118

5' 202°

vinogradi 576, 1047 1394°

skupaj 38' 537°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Zemetova domačija je bila dvojna, saj se je z isto hišno številko označevala tudi 
domačija, katere lastnik je bil ob izdelavi franciscejskega katastra (okoli l. 1825) 
Franc Seme.

Mihael Hochkraut (~1707–1797)

Iz poročne knjige je razvidno, da sta se 18. novembra 1737 poročila Mihael 
Hochkraut, sin Gregorja iz Sela (glej »Gregor ml. (Stopinšek) iz Sela« na strani 56), 

in Jera, hči Matije Krankore iz Žigona. 
Priči sta bila Adam in Jurij Lepše.421

Prvorojencu, ki se je rodil 13. novem-
bra 1742, sta dala ime Andrej. Nje-
gova krstna botra sta bila Pankracij 
Brečko in Marija Krajnc.422 Mati Jera je 
verjetno umrla že dve leti zatem, 11. 
marca 1744, ko se navaja v knjigi smr-

ti laške župnije smrt 26-letne Jere Stopinškove (Gertrude Stopinschize) iz Sela.423

Mihael se je ponovno poročil okoli leta 1750 z neko Heleno (~1731–1791).424 
Imela sta tri otroke: Jožefa (~1750–1814), Elizabeto (1758–1819)425 in Sebastijana 
(1762–1775).

Sebastijan je kot najstnik umrl 14. septembra 1775. Elizabeta je na domačiji živela 
do svoje smrti 9. marca 1819.

420 I. Geršak: Slovenski Štajer (str. 38–39), navaja povprečja na domačijo za Laški okraj: 9 oralov gozda, 4 
orale travnikov in pašnikov, 3 orale njiv in dobro 1/3 orala vinogradov.

421 Poročna knjiga župnije Laško 1726–1784, 
422 Krstna knjiga Laško 1736–1756
423 Priimek je verjetno izpeljanka iz vasi Stopce, vzhodno od Harij.
424 Helena Stopinšek, u. 27. 4. 1791 v Selu 3; Mrliška knjiga  sv. Miklavža 1787–1868
425 oba Mrliška knjiga sv. Miklavža 1787–1868

Oče Mihael je umrl 14. maja 1797 v starosti 
devetdeset let za  vodenico.

Andrej Hochkraut (1742)
Andrej se je 26. septembra 1774 poročil z 
Nežo, hčerjo Tomaža Zupana iz Laške vasi, in 
se preselil v Lože (h. št. 21). Imela sta otroka 
Luko (1775) in Jero (1777), ki sta oba umrla 
še kot dojenčka. Sledila sta jima Urša (r. 26. 9. 
1778, Lože 21) in Helena (r. 14. 5. 1781, Lože 
21). Obema sta bila krstna botra Jurij Resetz 
in Marija Vodišek.

V tem času je v Lahovem grabnu, h. št. 25, 
po domače Hochkrautovem, živel par z is-
tim imenom, Andrej Hochkraut in njegova 
žena Neža. Dokazov, da gre za isto družino, 
nisem našel, obstaja pa možnost, da se je 
Andrej z družino preselil, saj je v tem času že bil izdan patent o odpravi osebne 
nesvobode. Paru v Lahovem grabnu sta se rodila sinova Miha (r. 5. 9. 1785)426 in 
Andrej (r. 12. 11. 1788). V franciscejskem katastru iz leta 1825 se na naslovu Lahov 
graben št. 25427 (objekta s kat. št. 167, 168) omenja Andrej Stopinšek (morda hišno 
ime Hohkrautov iz Sela, op. a.).

Jožef Hochkraut (1750–1814)
Jožef se je poročil 15. januarja 1776428 z  Marijo Stergar  (1760–1814), doma 
verjetno iz Harij.429 V nekaterih zapisih, kot 
na primer ob krstu sina Antona, se Jožefa 
zapisuje s priimkom Stopinšek.

Njuni otroci so bili:

• Marija (1777–1779),
• Mihael (1780–1824),
• Anton (1783–1856),
• Marija II. (1787–1794),430

• Jakob (r. 27. 4. 1790, Selo 3),431

• Jera (r. 1792),432

• Neža (1796–1800) in
• Martin (r. 1802).433

Prvim štirim otrokom je bil krstni boter Anton Jamnikar. Že v rani mladosti so 
umrle Jožefove hčere Marija,434 Marija II.435 in  Neža,436 ki je umrla za grižo.

426 v časopisu Cillier Zeitung se 27. 9. 1877 v zvezi z neko tožbo omenja Mihael Hochkraut iz okoliša sv. 
Lenart

427 danes Lahov graben 30 (op. a.)
428 poročna knjiga župnije Laško 1726–1784
429 umrla 18. februarja 1814 (Mrliška knjiga sv. Miklavža 1787–1868); 
430 Krstna knjiga Laško 1785–1796, krstna botra sta bila Anton Jamnikar in Marija Jerovšek; Mrliška knjiga 

sv. Miklavž nad Laškim 1787 – 1868
431 Krstna knjiga Laško 1785–1796, krstna botra sta bila Matija in Helena Gorišek (Mrliška knjiga sv. Mi-

klavža 1787–1868)
432 roj. 8. 3. 1792, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1787–1815)
433 roj. 29. 10. 1802, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1787–1815)
434 roj. 23. 3. 1777, Selo 3, u. 1. 7. 1779, Selo 3
435 roj. 27. 1. 1787, Selo 3, u. 11. 4. 1794, Selo 3
436 roj. 12. 1. 1796, Selo 3, u. 21. 8. 1800, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1787–1815)

Slika 92: Zapis iz leta 1783, kjer se kot oče 
navaja Jožef Stopinšek vel Hochkraut ('vel' 
latinsko pomeni ali, op. a.) [ŠAM; Krstna 
knjiga Laško 1781–1784].

Slika 93: Domačija Selo, h. št. 3, danes, ki je 
bila postavljena v drugi polovici 19. st., na 
tlorisu k. ob. 102, v začetku 19. st. še v lasti 
Hochkrautov (Semetov) [B. Dremelj].

Slika 94: Zapis o smrti devetdesetletnika 
Mihaela Hochkrauta z dne 14. 5. 1797 iz 
Sela, h. št. 3 (Knjiga smrti sv. Miklavž nad 
Laškim 1787–1868
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BOBEKOVA DOMAČIJA

GPS koordinate: 46°7'26.78” 15°15'51.27”

naslov: Selo nad Laškim 4

nadmorska višina: ok. 420 m

površina: 23 oralov in 1125 kvadratnih klafter

Razlago besede bobek najdemo v prleškem slovarju kot besedo za dojenčka.445 
Domače ime Bobek se je ohranilo do danes in se uporablja za poimenovanje 
kmetije, ki danes nosi hišno številko Selo nad Laškim 2.

Prvega na Bobekovi domačiji v sredini 18. stoletja zasledimo Antona, sina Matije 
Hochkrauta, in njegovo ženo, hčer Jurija, Katarino Ratej (r. ~1729) iz Leskovce. 
Poročila sta se 21. januarja 1765 v Laškem, priči pa sta bila Adam Lepše in Ju-
rij Stergar.446 Glede na to, da zapis iz 
poročne knjige navaja, da je ženino-
vemu očetu ime Matija, bi lahko bil 
Anton sin Matije Hochkrauta in žene 
Margarete iz Trga (Laško, h. št. 73).

Anton je bil rojen 11. januarja 1739 v 
Selu.447 Njegova krstna botra sta bila 
Jožef Trof in Eva Brečko. Imel je še 
sestro Marjeto, rojeno 3. julija 1743, 
prav tako v Selu.

Anton in Katarina naj bi imela vsaj tri otroke:

• Heleno (r. 1766),
• Marijo (r. 1769) in
• Marka (r. 1779).

Oče Anton je umrl 3. decembra 1789 v Selu nad Laškim, h. št. 4, žena Katarina pa 
dobrega pol leta prej, 30. marca istega leta.448

Helena Hochkraut Horjak (1766–1809)
Iz matičnih podatkov je moč sklepati, da sta na Bobekovi domačiji živeli dve 
družini, poleg Hochkrautov še Horjaki. Gre za družino hčere Helene, ki se je 4. 
februarja 1782 pri šestnajstih letih poročila z Jernejem Horjakom iz sv. Ruperta 
(Šentrupert), poročni priči sta bila Marko Cvek in Martin Wakun (Jakun).449 Če gre 
verjeti podatkom v matičnih knjigah, je Helena ob poroki imela le šestnajst let.

Priimek Horjak oziroma kmetija s tem imenom, v današnjem naselju Mačkovec450 
v župniji Šentrupert, se omenja že ob koncu 13. stoletja.451

Kot prvorojenec se jima je rodil sin Jernej (r. 10. 8. 1784).452 Pozneje se pojavijo 
še rojstva treh otrok, kjer se sicer kot oče navaja Bartolomej Hochkraut, vendar 

445 http://www.antonovanje.si/domaci-obicaji/prleski-slovar/ (Zorko Vičar)
446 Poročna knjiga župnije Laško 1726–1784
447 Krstna knjiga Laško 1736–1756
448 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
449 Poročna knjiga župnije Laško 1726–1784
450 1436: zu Matkowicz anderthalb hueben; Blaznik (1986)
451 ok. 1285–1295: in villa Goriwizach sunt 3 hube; Blaznik (1986)
452 Krstna knjiga Laško 1781–1784; krstna botra Andrej Lapornik, Jožef Deželak

Zapis o smrti sina Antona najdemo v sosednji loški župniji, kjer je zapisano, da 
je 26. oktobra 1856 v Lokavcu, h. št. 37, umrl Anton Hochkraut. O življenju sinov 
Jakoba in Martina ni znanih podatkov.

Jožef je verjetno kmetijo predal sinu Mihaelu v l. 1811, takrat se je namreč drugo-
rojenec tudi poročil. Kot zanimivost župnijska kronika navaja, da so se v letu 1813 
na kmetiji Selo, h. št. 2 tamkajšnji dekli rodili trojčki.

Oče Jožef (u. 19. 3. 1814) in mati  Marija (u. 18. 2. 1814) sta umrla že dve leti po 
sinovi poroki, v obdobju hude lakote, ki je vladala kot posledica neugodnih vre-
menskih razmer med letoma 1814 in 1816.

Mihael Hochkraut (1780–1824)
Mihael se je rodil 11. marca 1780 v Selu, h. št. 3. Kot sestri pred njim sta mu bila 
krstna botra zakonca Anton in Marija Jamnikar.437 Tridesetletnik se je 21. januarja 
1811 pri sv. Miklavžu nad Laškim  poročil z Lucijo, rojeno Petelinc. Priči sta bila Jurij 
Fajfar in Mihael Kajtna.438

Najverjetnejši vzrok, da se je Mihael poročil tako pozno, je, da je bil soldat v 
avstrijski vojski, njegova vojaška dolžnost pa se je končala s podpisom mirovnega 
sporazuma v letu 1809.

Mihael in Lucija sta imela štiri otroke: Luko (r. 1812),439 Marijo (r. 1818),440Terezijo (r. 
1819)441 in Uršulo (r. 1823).442

Že deset let za smrtjo staršev je za pljučno tuberkulozo umrl tudi Mihael (u. 20. 
4. 1824).443 Tako je Mihaelova žena Lucija ostala sama na domačiji s svojimi štirimi 
nedoraslimi otroki.

Verjetno je Luka že kmalu po očetovi smrti odšel služit za hlapca na domačijo h 
kmetu Kajtni iz Vodiškega (h. št. 11) (glej »Pirgarjeva domačija« na strani 111). Ob 
Lukovi poroki v letu 1839 se kot materin priimek navaja Marovt444 in ne Petelinc. 
Ali gre za domače ime kmetije, iz katere je izvirala, ali se je ponovno poročila, ni 
znano.

Marija, neoženjena najemnica, je umrla stara 69 let, 24. februarja 1887, na naslovu 
Pečovnik, h. št. 3. Pokopali so jo dva dni pozneje na mestnem pokopališču Gaber-
je. Kot vzrok smrti je navedena kap.

Terezija je 9. oktobra 1849 v Lokav-
cu, h. št. 37, rodila nezakonskega 
sina Ivana, ki je v naslednjem letu 
15. oktobra umrl na istem naslovu. 
Na isti domačiji v Lokavcu je 26. 
oktobra 1856 preminil tudi takrat 
74-letni Terezijin stric Anton.

V drugi polovici 19. stoletja na domačiji najdemo rod Terškov. Ali so povezani 
z Martinom Terškom, ki je v l. 1833 poročil Jero Hochkraut iz Šeplanovega (glej 
»Šeplanova domačija« na strani 71), ni znano.

437 Krstna knjiga Laško 1756–1780
438 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854
439 roj. 16. 10. 1812, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1787–1815)
440 roj. 24. 3. 1818, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858)
441 roj. 6. 10. 1819, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858)
442 roj. 3. 10. 1823, Selo 3 (Krstna knjiga sv. Miklavža 1816–1858)
443 Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868
444 Marovt – iz nemške besede Mayerholdt – oskrbnik ali upravnik večje pristave; laški cerkveni urbar na-

vaja l. 1542 podložnika v Harju z imenom Achaz Mayrholdt in Harye.

Slika 95: Zapis poroke Mihaela Hochkrauta 
ml. in Lucije Petelinc [ŠAM; Poročna knjiga 
sv. Miklavž nad Laškim 1789–1854]

Slika 96: Zapis poroke med Antonom 
Ochkrautom in njegovo izbranko Katarino 
Ratej iz leta 1765 [ŠAM; Poročna knjiga 
Laško 1726–1784 ]
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je smiselno sklepati, da gre za Horjaka. Drugorojenec je bil Matija (r. 3. 2. 1787).453 
Tako kot prvorojenemu je tudi njemu bil boter Jožef Deželak. Sledila sta mu Ja-
kob (r. 17. 1. 1792, u. 7. 3. 1794)454 in hči Jera (r. 7. 3. 1794).455

Helena je umrla le dan po vseh svetih leta 1809.

Takrat še ne osemindvajsetletna Jera se je 7. januarja 1822 poročila z dvajset let 
starejšim Tomažem Lokovškom iz Lokavca (h. št. 37). Poročni priči sta bila Mihael 
Kačič in Matija Kajtna. Mož Tomaž je umrl 21. marca 1845 v Lokavcu. 

Po njegovi smrti se v knjigi smrti najdejo na istem naslovu v Lokavcu še trije zapisi 
smrti. V letu 1850 (15. oktober) je umrl enoletni Ivan Hochkraut, nezakonski sin 
Terezije (Semetove), v letu 1854 (13. avgust) dvoinpolmesečni Ivan Hochkraut, 

nezakonski sin Marije (verjetno Tere-
zijina sestra) in v letu 1856 74-letni 
Anton Hochkraut456 (glej »Zemetova 
domačija« na strani 105).

Iz Knjige smrti sv. Miklavža nad La-
škim je razvidno, da je 26. novembra 
1818 otrok Martin Horjak iz Bobeko-
ve domačije umrl med spanjem pri 
materi. Dogodek je opisan celo v 
župnijski kroniki, kjer kronist navaja, 
da se je omenjenega dne čez noč pri 
mami zadušil pet tednov star dojen-
ček (fantek).

Marija Hochkraut (1769)
Krstna knjiga navaja 2. 11. 1810 rojstvo nezakonske deklice Elizabete Hochkraut, 
ki jo je mati Marija rodila na Bobekovi domačiji.

V franciscejskem katastru (ok. l. 1825)457 se kot gospodar domačije Selo 4 že na-
vaja Mihael Knez. V tem času je domačija zajemala tri objekte, označene s kata-
strskimi številkami 106 (25 kvadratnih klafter), 107 (25 kvadratnih klafter) in 108 
(11 kvadratnih klafter).

Poleg tega so domačiji pripadale še parcele s katastrskimi številkami 564, 568, 
574–575, 590, 612–617, 1056–1059, 1073–1075, 1080–1083, 1105 in 1108–1109. 
Od tega je bilo okoli 14 1/3 orala gozdov, okoli 2 1/2 orala travnikov, 5 1/4 orala njiv, 
slab oral pašnikov in prav tako slab oral vinograda.

453 Krstna knjiga Laško 1785–1796
454 Krstna knjiga sv. Miklavža 1887–1815
455 Krstna knjiga sv. Miklavža 1887–1815
456 Knjiga smrti Loka pri Zidanem Mostu
457 Podatke za katastrsko občino Laziše so po mojih predvidevanjih zbrali že pred letom 1825, saj je kot 

lastnik Semetove domačije (Selo 3) vpisan še Mihael Hochkraut, ki je umrl v aprilu 1824.

PIRGARJEVA DOMAČIJA

GPS koordinate: 46°7'33.49” 15°14'37.28”

naslov: Laziše 10/20

nadmorska višina: 530,3 m

površina: okoli 18 oralov in 630 kvadratnih klafter

Pirgarjevo, v uradnih zapisih največkrat naletimo na obliko Birgarjevo (Perger), je 
hišno ime, ki prihaja iz priimka lastnikov v 17. stoletju.

V letu 1791 je k hiši prišel Sebastijan Flis (r. 17. 1. 1766),458 potomec Mihaela Flisa,459 
doma iz Petrove domačije (Laziše 26), 
in žene Jere, rojene Turbanc, iz Bro-
dnic. Z   Lucijo Birgar (~1766–1838),460 
hčerjo gospodarja Mihaela in njego-
ve žene Marije, rojene Hudomal, sta 
se v sredo, 22. junija leta 1791, poroči-
la pri sv. Miklavžu nad Laškim. Priči sta 
bila Ivan Šonko (Johanes Shonko) in 
Blaž Vodišek (Blasius Vodishegg).

Rodile so se jima tri deklice: 
Neža  (~1801–1866), Jera (1802), 
ki je umrla stara dva tedna, in 
Jera (1804–1882).

V franciscejskem katastru so Pirgar-
jevi domačiji pripadali samo dva 
objekta (kat. št. 80 in 87) v velikosti 
26 in 15 kvadratnih klafter ter nekaj 
katastrskih parcel. Manjši objekt je 
bila zidanica. Parcele, ki so še spada-
le k domačiji, pa so nosile katastrske 
številke 402, 424, 466, 467, 473–475, 
485, 486 in 513–518. Od tega je bilo 
okoli 8 in pol orala gozda, 6 1/3 orala 
njiv, slabe 3 orale travnatih površin in 
2/3 orala vinograda. Vendar že v drugi 
polovici 19. stoletja zasledimo, da po-
zneje tudi domačija Laziše 23461 po-
stane del Pirgarjevega.462

Druga hči Jera  (r.  11. 1. 1804), kate-
re krstna botra sta bila Matej in Neža 
Brečko, se je poročila z Lukom Hoch-
krautom (glej »Zemetova domačija« 
na strani 105). Zapis v poročni knjigi 
pravi nekako takole:

»25. avgust 1839, Laziše 20

458 Bastian Fliß
459 Priimek Flis izhaja iz nemške besede Fließ (potok); vir: Maček , J., Vrh nad Laškim skozi čas, 2010.
460 Lucia Pergerin
461  V franciscejskem katastru je lastnik Gorišek Valmut.
462  V poročnih listinah iz l. 1873 je med Martinom Hochkrautom (Pirgarjem) in Heleno Dvoršek kot stalno 

prebivališče vpisan naslov Laziše 23 (Goriškovo).

Slika 98: Mapa posameznik katastrskih 
parcel, ki so pripadale Pirgarjevi domačiji. 
Rdeče so označene parcele domačije Laziše 
23, ki je bila priključena Pirgarjevemu sredi 
19. stoletja (ARS, Franciscejski kataster, KO 
Laziše, list 3 in 4).

Slika 97: Zapis smrti Katarine in Antona 
Hochkrauta iz Bobekovega [ŠAM; Knjiga 
smrti sv. Miklavž nad Lašim 1787–1868]



113112

Zemetovi iz SelaZgodba o rodbini Hochkraut

Luka Hochkraut, zakonski sin že umrlega Mihaela  Hochkrauta in njegove še žive 
žene Lucije  Marovt,463 samski kmečki hlapec na Vodiškem hišna št. 11.464 Jera Flis, 
zakonska hči Sebastijana  Flisa in njegove pokojne žene Lucije Burger,465  samska 
kmečka hči

Njegova poročna priča je bil Mihael Kajtna466 njena pa Štefan Flis.467«

Mati Lucija je umrla za tuberkulozo 12. januarja 1838. Župnijska kronika (l. 1847) 
navaja, naj bi ostareli posestnik hiše Birgar468 iz Laziš, h. št. 20 (verjetno gre za Se-
bastijana Flisa, op. a.), katerega sin je na družbeni licitaciji kupil tudi nepremičnino 
(Laziše) št. 23, zavračal dajati pšenično bero za učitelja v Laškem. Pozneje je moral 
to bero vseeno dati ter poplačati sodne stroške in kazen davčnemu uradu.469

Sebastijan je umrl 24. septembra1847, pokopali pa so ga dva dni pozneje. Glede 
na časovno strnjenost dogodkov je omenjeni 'sin' verjetno bil zet Luka, ki je po 
vsej verjetnosti poravnal tudi stroške in kazen.

Še pred poroko sta od otrok rojena Jakob (1835–1904) (glej »Hrastniški rod« na 
strani 115) in Marija (r. ~1838).470

Po poroki pa so bili rojeni Lucija (1840), Helena (1842), Martin (1843) (glej »Topliški 
rod« na strani 121) in Luka (1847–1867).

Kdaj je umrl Luka, ni znano, vsekakor pa po letu 1873, saj je bil ob poroki sina Mar-
tina še živ. Žena Jera je umrla 17. decembra 1882 na Goriškovem (Laziše 23).471

Marija Hochkraut Majcen (~1838)
Zapis o Marijinem rojstvu ni bil najden. Marija je kot neporočena imela dve hčeri, 
Alojzijo (r. 26. 5. 1863) in Margareto (r. 8. 7. 1866), obe rojeni na Birgarjevem. Pri 
obeh je bil po poroki pripisan tudi oče Valentin.472

Verjetno se je okoli leta 1880 poročila s čevljarjem Valentinom Majcenom iz Lo-
kavca (h. št. 17) in v Ložah (h. št. 16) kupila hišico. O njej priča tudi zapis Janka 
Orožna:

»Nad gozdom pod Leskovcem je imel Zupan (Kokotec) vinograd z zidanico. Jakob 
Ulaga je namesto zidanice postavil hišico, ki zviška zre v dolino. Leta 1880 sta jo 
kupila Valentin Majcen (znani čevljar Polanšek) in žena Marija. Nadaljnji lastniki: 
Friderik Pfajfer in Eva, roj. Majcen (izza leta 1890), Alojzij in Marija Golob (izza leta 
1910), Jurij Vavpatič (izza leta 1920), Ivan Završnik (izza leta 1922), Franc in Marija 
Planko (leta 1940), Albin in Julijana Cirer (izza leta 1940). Ko je Majcen tu prodal, 
je kupil bajto nad Lipo in jo prezidal v hišico.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 
156)

463  Ob Lukovem rojstvu se je Lucija pisala Petelinc, ob njegovi poroki pa Marovt, najverjetneje gre za do-
mače ime ali se je po smrti moža Mihaela Hochkrauta ponovno poročila.

464 Na Vodiškem (Škofce), h. št. 11, (vulgo Kajtna), sta takrat gospodarila Matej Kajtna in Lucija Teršek 
(Lože 5).

465  umrla 12. 1. 1838 (Mrliška knjiga sv. Miklavž nad Laškim)
466 Gospodar na Vodiškem h. št. 11, kjer je Luka služil do poroke.
467 Štefan je bil Jerin bratranec iz Petrovega, Laziše 26 (op. a.); Prav tako se Štefan iz Petrovega omenja 

kot odposlanec okraja pri neuspešni deputaciji, ki si je želela doseči avdienco pri samem cesarju na 
Dunaju, 29. aprila 1848, glede plačevanja davkov (Maček, 2015, str. 99). Ali gre za istega Štefana ali 
njegovega strica, ni znano (op. a.).

468 Maček v svojem prevodu kronike prevaja kot Bizgar, gre za očitno napako (op. a.).
469 Maček (2015), str. 100
470 V krstni knjigi ni zapisa o njenem rojstvu, vendar obstajajo zapisi o rojstvu njenih otrok na Pirgarjevi 

domačiji.
471 Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868
472 Krstna knjiga sv. Miklavž  nad Laškim 1859–1896

V Ložah sta se jima rodili še dve hčeri, Roza (r. 8. 8. 1882) in Eva (r. 1888).473 Roza 
je umrla v osemdesetem letu, 17. februarja 1962, na naslovu Rudarska cesta 2 
v Trbovljah, mlajša Eva pa se je, kot je zaslediti iz Orožnovega zapisa, poročila s 
Fricem Fajfarjem in podedovala domačijo.

Lucija Hochkraut Kačič (1840–1875)
Lucija se je rodila 23. novembra 1840 na Pirgarjevi domačiji.474

Še ne dvaindvajsetletni Luciji je 13. julija 1862 pri porodu umrl nezakonski 
otrok.475 Tri mesece po smrti mlajšega brata, 3. aprila 1867, se je Lucija poročila z 
Mihaelom Kačičem iz Okroglic (h. št. 4).476 Dobrih pet mesecev po poroki se jima 
je rodil sin Mihael (r. 7. 9. 1867).477

Lucija (geb. Ohret, kot piše v mrliški knjigi, op. a.) je umrla 19. aprila 1875, stara 35 
let, na domačiji Zavrate, h. št. 4.478

Helena Hochkraut Stritar (1842)
Hči Helena (r. 23. 5. 1842) se je 25. 1. 1864 poročila z Matijem Stritarjem, ki je med 
letoma 1876 in 1906 gospodaril na Pongračevi domačiji v Brdcah (h. št. 14, prej 
58, vl. št. 100).479 Sin Franc je skupaj z ženo Ljudmilo prevzel kmetijo v letu 1906. 
Žena Ljumila je že dve leti zatem umrla. Le leto pozneje se je Franc v drugo poro-
čil z Marijo Košič. V letu 1948 sta kmetijo prevzela sin Karel in žena Rozalija Seme.

Luka Hochkraut (1847–1867)
Najmlajši sin Luka ml. (r. 25. 7. 1847) je kot devetnajstletnik 4. januarja 1867 umrl 
za tifusom480 na Pirgarjevi domačiji (Laziše, h. št. 20).

Seznam zemljiških parcel Sebastjana Flisa (Laziše 20)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel skupni obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

listnati gozd 402, 466, 473, 475, 513, 518 8' 746°

njive 467, 486, 514, 516 6' 603°

pašniki 0°

travniki 424*, 474**, 485, 515 2' 1426° * travnik s sadnim drevjem

** travnik z drevjem

vinogradi 517 1055°

skupaj 18' 630°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

473 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
474 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1816–1858
475 Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868
476 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1862–1900
477 Status Animarum Razbor 1908–1914
478 Knjiga smrti Loka pri Zidanem Mostu 1832–1875
479 J. Orožen: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, str. 600.
480 Tifus/paratifus je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz vrst Salmonella typhi, pa-

ratifus pa Salmonella paratyphi A in B. Izvor povzročiteljev tifusa/paratifusa je človek, ki ima v času 
okužbe zdravstvene težave ali pa ne (klicenosec). Bolnik/okužena oseba izloča povzročitelje z blatom 
in urinom v okolje, zato se bolezen širi na druge ljudi s pitjem onesnažene vode, z uživanjem onesnaže-
ne hrane ali preko onesnaženih rok. (vir: http://www.zzv-nm.si/)
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HRASTNIŠKI ROD

Jakob Hochkraut (1835–1904)

V drugi polovici 19. stoletja je na Pirgarjevi dodatni posesti (Laziše 23) gospodaril 
najstarejši sin Jakob  (r.  19. 7. 1835). Ta se je 24. 2. 1873 v sv. Miklavžu nad Laškim 
poročil z Ano Požin481 (r. 1852). Ana je bila doma iz Požinove domačije (Škofce 9), 
hči Jakoba in Marije, rojene Pinter (Winter). Njuni otroci so bili:

• Jakob (21. 9. 1873, Laziše 23),482 umrl isti dan,
• Frančiška (r. 28. 9. 1874, Laziše 23),483

• Marija (r. 6. 7. 1876, Laziše 23),484

• Karel (r. 29. 10. 1879, u. 19. 8. 1887, Laziše 23),485

• Lucija (r. 10. 11. 1883, u. 25. 8. 1887, Laziše 23),486

• Ivan I. (r. 26. 12. 1885, u. 25. 8. 1887, Laziše 23),487

• Jakob II. (r. 2. 7. 1887, Laziše 23),488

• Ivan II. (r. 16. 8. 1889, u. 16. 5. 1897, Laziše 23).489

Od osmih otrok jih je po sedaj zbranih podatkih zanesljivo kar pet umrlo v otro-
štvu. Prvorojenec je umrl ob rojstvu, 21. 9. 1873. Leto 1887 je bilo za družino brez 
dvoma najhujše. Davica490 je zahteva-
la med otroki kar tri življenja. Najprej 
je umrl osemletni Karl, nato štiri dni 
za njim dvoletni Ivan in dva dni za 
njim še štiriletna Lucija.

9. oktobra 1895 je umrla mati Ana, 
rojena Požin, dve leti za njo (16. maja 
1897) pa še najmlajši, takrat osemle-
tni sin Ivan.

Oče Jakob se je 3. februarja 1897 v 
starosti enainšestdeset let drugič po-
ročil, tokrat z 29 let mlajšo ženo Uršu-
lo Leskovšek (r. 13. 10. 1864). Uršula, 
hči Mateja in Neže, rojene Kladnik, je 
bila doma iz Leš, h. št. 3.491 Z njo nista 
imela otrok.

Jakob je za posledicami sušice umrl 1. 
avgusta 1904, star 69 let. Po njegovi smrti se je žena Uršula 29. januarja 1905 v 
drugo poročila z vdovcem Martinom Deželakom iz Rebra (h. št. 28).

481 Verjetno gre za sestrično Helene Dvoršek, poročene z Martinom Hochkrautom, Jakobovim bratom (op. 
a.).

482 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
483 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
484 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
485 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
486 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
487 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
488 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
489 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
490 Davica je huda nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Corynebacterium diphteriae s svojim stru-

pom – toksinom. Za bolezen je značilna vnetna reakcija na sluznici nosu, žrela, kože, kjer se razvije 
belkasta obloga. Iz žrela se obloga lahko širi v sapnik in sapnice ter povzroča zadušitev. Prenos okužbe 
je kapljičen, posreden ali neposreden, s kašljanjem, kihanjem, z govorjenjem, prek predmetov in tudi 
živil. (vir: http://ivz.arhiv.over.net)

491 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1862–1900

Slika 99: Manifest priseljencev v Ameriko 
ladje La Provence, ki je 7. septembra 1907 
izplula iz pristanišča Havre in je v New York 
prispela 13. septembra 1907.

Jakob Hochkraut (1887–1964)
Terezija Flis (1887–1944)

hrastniški rod

1912 
sv. Helena, Loka

Jakob ml. 
(1912–1990) 
  Marija Grlica 
  (1919–2000)

Avgust 
(1919–1996) 
  Amalija Volaj 
  (1918–1992)

Alojzija 
(1925–~1957) 
  Franc Grlica 
  (1927)

Vida 
(1922) 
  Franc Vidmar

Jožefa 
  Stanislav Ravnikar

Konrad 
  Zofija Kovač

Marjan (1949–1985) 
  Anica Lapornik

Danica 
  Ivan Ritonja

Silvo 
  Anica Sotlar
Jože 
  Nada Primon
Milena 
  Ivan Žišt
Nada 
  Edi Perko

Vilma 
Pavla 
Franc ml. 
Karli 
Dani

Franci 
Slava 
Boris 
Irena 
  Ignjac Stefok

Stanislav 
  Fanika Starina

Mitja 
Monika

Konrad 
  Petra Lobentancer 
  Karmen Vidic

Patrick 
Lea 
Tea 
Pia

Tomaž 
  Claudia Beyer Vincent Tomaž 

Leon Viktor 
Luka Elias 
Milena Sofia

Anica 
  Dušan Bajda

Andrej 
  Sabina Mlinarič

Dušan 
  Vanja Kolander

Nina

Kaja 
Maj

Jakob IV. (1954–2018) 
  Nada Kos 
  Lavra Matticchio

Kristina 
  __ Vitasović
Sanja

Marjana 
  Slobodan Mladenović

Aleksander 
  Urška Kurent
Marjan 
  Ines Delpin Klavdija 

David

Branko 
  Angela Bajda

Branko 
  Marjeta Zibmaher 
  Meliha Djedović 
  Nataša Senegačnik

Mojca 
  Boris Podlipnik Karin

Tamara 
Alen 
Eva

Marjan Lapornik 
Danijel Lapornik
Ivan 
Kristjan
Kristina 
  Goran Božič
Dušan 
  Irena Jerman

Tai 
Tia
Zala 
Neža

Aleš
Boštjan 
  Nataša Pogorevc__ Izak

Nataša 
Andrej

Nataša 
  Petar Rukavina 
Vesna 
  Miro Farkas Maja

Petra 
Ivana
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Zgodba o rodbini Hochkraut

Frančiška Hochkraut (1874)

Po očetovi smrti je hči Frančiška odšla v Ameriko. V manifestu492 iz otoka Ellis 
Island v New Yorku je zabeležena Frančiška Hochkraut (Franziska), ki je v Ameriko 
prispela 13. septembra 1907 iz Havrea493 z ladjo, imenovano La Provence. Franči-
ška, kuharica po znanju, je bila ob prihodu stara 32 let, kot zadnje prebivališče pa 
je navedla Laziše. Za bližnje sorodnike je navedla brata Jakoba iz Steinbrücka494 
in da je bila samskega stanu. Opisali so jo kot svetlolaso žensko modrih oči, višine 
petih čevljev in treh inčev (160 cm). Potovanje naj bi si plačala sama, pri sebi pa 
naj bi imela še 40 dolarjev. Namenjena naj bi bila k prijateljici Mariji Neher v Seca-
ucus, New Jersey. Iz popisa prebivalstva v letu 1920 je razvidno, da je Fannie Ho-
chkraut delala kot hišna pomočnica v Plant Cityu, okrožje Hillsborough na Floridi. 
Zabeleženo je, da zna brati in pisati ter govori angleško. Edino, kar bode v oči, je, 
da je navedeno, da naj bi bila 10 let mlajša, kot je bila v resnici.495

Marija Hochkraut Mačkošek (1876)

Marija je 18. oktobra 1902 na naslovu Padež, h. št. 4, povila nezakonskega sina 
Karla. Krstna botra sta bila gospodar in gospodarica domačije, na kateri je 
Marija verjetno služila, Ivan in Rozalija Mehle. Sin je umrl še isti dan.

Dobra tri leta pozneje se je 26. novembra 1905 poročila z Jurijem Mačkoškom 
(3. 4. 1866), sinom Janeza in Marije iz Lokavca (h. št. 39).496

Jakob Hochkraut ml. (1887–1964)

Jakob mlajši, sin Jakoba st. in Ane Požin, se je v mnogoštevilčni družini rodil 
kot predzadnji otrok. Na svet je privekal 2. julija 1887. Kot je razvidno iz do-
kumenta sestre Frančiške,497 je v začetku 20. stoletja bival v Zidanem Mostu.
Predvidevamo, da je imel delo na železnici. Šestnajstega junija 1912 se je v 
Loki pri Zidanem Mostu poročil s Terezijo Flis (roj. 1887).498

Imela sta štiri otroke:

• Jakoba (r. 25. 6. 1912, Zagorje ob Savi),499

• Avgusta (r. 5. 8. 1919),
• Vido (r. 10. 5. 1922, Hrastnik) in
• Alojzijo (r. 10. 5. 1925, Hrastnik).500

492 List of Alien Passengers for the U.S. Immigration Officer at Port of Arrival, dosegljivo na spletni strani 
http://www.ellisisland.org.

493 Ladja je iz Havrea izplula 7. 9. 1907.
494 nemško ime za Zidani Most
495 Year: 1920; Census Place: Plant City, Hillsborough, Florida; Roll: T625_223; Page: 11A; Enumeration Di-

strict: 84
496 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1900–1910
497 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)
498 Krstna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
499 UDBA, dosje št. 313053
500 UDBA, dosje št. 315688

Jakob je bil v času prve sv. vojne desetar 26. mariborskega domobranskega 
pehotnega polka. Ob koncu leta 1915 oziroma na začetku naslednjega leta 
je bil ranjen na bojišču.501

Žena Terezija je enostavno izginila 10. decembra 1944, ko je po besedah vnu-
ka Konrada bila na poti iz Hrastnika v Sedraž k Cestnikovim. Kaj se je zgodilo z 
njo, se ne ve, je pa zabeležena v registru vojnih žrtev, ki je javno dostopen na 
spletnem portalu Sistory.

V drugo se je Jakob poročil pri skoraj 67 letih v Hrastniku 12. 6. 1954 z Amalijo 
Deželak (1891–1981) iz Paneč. Jakob je umrl 20. junija 1964.

Jakob Hochkraut III.
Jakob III. se je očetu Jakobu in materi Tereziji rodil 25. junija 1912 v Zagorju ob 
Savi. Bil je črnih las, modro zelenih oči, visok okoli 165 centimetrov, njegova 
krvna skupina je bila B.502 Po predvidevanjih je bil kot mladenič precej živa-
hen, saj v tedenskem časopisju v letu 1931 zasledimo poročanje o njegovih 
prestopnih dejanjih:

»Dva mladoletna tatiča so prijeli naši orožniki. Pri prvem 16 letnem Jakobu 
Hochkrautu so našli moške škornje in otroške snežke. Oboje je izmaknil iz garde-
robe Narodnega doma. S svojim drugom Edvinom Kramžarjem sta pa priznala 
tatvino dveh zajcev, ki sta jih odnesla iz hleva krojača g. Arnška. Obenem sta pa 
pustila še vratca od zajčjega hleva odprte, tko da so ostale štirje zajci ušli iz hleva 
in jih ni bilo več nazaj. Ukradena dva zajca sta malopridnika skuhala in snedla 
doma v odsotnosti staršev. Prikuho v obliki krompirja sta pa dobila v kleti gostilne 
Zavrašek. Malopridnika imata na vesti morda še več malih tatvin.« (Jutro, št. 48, 
27. 2. 1931, str. 5)

Sedem let pozneje pa:

»Zasledovani zaradi vlomov.

Orožniki zasledujejo zaradi vlomov in tatvin 26-letnega Jakoba Hochkrauta, ki 
je doma iz okolice Zagorja. Hochkraut, ki se potepa iz kraja v kraj po celjskem in 
mariborskem okraju, je te dni vlomil tudi v trafiko Iva-
na Drakslerja v Hrastniku, kjer je ukradel za 2600 din 
raznih tobačnih izdelkov, kolkov, znamk in drugih vre-
dnosti.« (SLOVENSKI NAROD, petek, 26. avgusta 1938, 
stran 3)

Jakob je bil ob koncu druge svetovne vojne (14. 12. 
1944) mobiliziran v sile nemške vojske. Kot topničar 
je bil dodeljen v Reit u. Fahr Ers. u. Ausb. Battr. 10.503 
Sodeloval je v bojih na Poljskem. Še z nekaterimi slo-
venskimi sovojaki so se odločili, da se raje predajo za-
hodnim silam kot nepredvidljivim Rusom, ki so silovito 
prodirali z vzhoda. Zato so iz Elblaga zbežali po reki pro-
ti položajem Angležev z napihnjenimi avtomobilskimi 
zračnicami.

Po vojni se je poročil z Marijo Grlica (1919–2000) iz Stu-
denc nad Hrastnikom, s hčerjo Alojza in Marije, rojene Drolc. Marija je že imela 
hčer Jožefo (pozneje poročena Ravnikar) in sina Konrada, ki ju je Jakob posvojil.

501 vir: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC08513816_Verlustliste_Nr_0352/17/
502 podatki iz njegove vojaške knjižice Soldbuch zugleich Personalausweis
503 podrobnejša razlaga kratic dostopna na http://www.germandaggers.com/Gallery/Erk.php

Slika 101: Terezija Hochkraut, roj. Flis (1887–
1944)

Slika 102: Jakob Hochkraut III. (desno)

Slika 100: Jakob Hochkraut (1887–1974)
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Njuni otroci pa so: Branko, Kristina (r. 1951, u. 1952), Marija, poročena 
Mladenović, Jakob IV. in Anica, poročena Bajda.

Junija 1954 je Jakob od Šmita iz Lahovega grabna za 40.000 dinarjev kupil 
leseno hišo, ki so jo potem razstavili in prenesli v Čreto.

Jakob III. je umrl 9. junija 1990.

Avgust Hochkraut
Avgust, oziroma Gustl, kot so ga klicali domači, se je rodil leta 5. avgusta 1919 
kot drugorojenec. Med drugo svetovno vojno je bil mobiliziran v nemško voj-
sko. V bojih je bil zajet s strani zavezniških sil in kasneje pripeljan v ujetništvo 
v Anglijo.

Po vojni se je poročil z Amalijo Volaj (1918–1992). Vdovela Amalija, prvič poro-
čena Kovač je imela tri otroke504 že v prvem zakonu, njuni otroci pa so: Marjan 
(1949–1985),505 Danica, Silvo, Milena por. Žišt, Jože in Nada por. Perko.

Družina je najprej živela v Gorah, v današnjem planinskem domu na 
Kopitniku, in nato v Hrastniku. Gustl je svojo upokojitev dočakal kot rudar 
Rudnika Hrastnik, Malči pa je skrbela za družino.

Vida Hochkraut Vidmar
Vida se je poročila v Hrastniku s Francem Vidmarjem. Njuni otroci so: Vilma, Franc 
ml., Karli, Dani in Pavla.

Alojzija Hochkraut Grlica
Alojzija se je rodila 10. maja 1925.506 Med drugo svetovno vojno je bila po bese-
dah nečaka Konrada zaprta in mučena na gradu Reinchenburg (Brestanica). Po 
vojni se je poročila z Francem Grlico, z bratom svakinje Marije.

Kruti dogodki iz medvojnega 
časa so jo preganjali tudi po voj-
ni, tako je okoli l. 1957 končala 
krhko življenje s skokom v reko. 
Za sabo je pustila moža in štiri 
otroke: Franca, Slavo, poročeno 
Pollmann (danes živi v Nemči-
ji, op. a.), Borisa, ki ji je sledil in 
ravno tako storil samomor, ter 
Ireno, poročeno Stefok, ki sedaj 
živi v Slavoniji (op. a.).

504 Marija, Franc in Mirko Kovač
505 Marjan je po poroki sprejel ženin priimek Lapornik
506 Podatki so zbrani iz dosjejev UDBA, kjer je zabeleženo, da se je oseba posluževala lažnega priimka. Kot 

stalno prebivališče se omenja Aleksandrova 46, Vel. Kikinda.

Fotoalbum

Slika 105: Marija Hochkraut, roj. Grlica

Slika 106: Cestni delavci, spredaj v sredini 
Jakob Hochkraut, zadaj verjetno žena 
Marija, roj. Grlica

Slika 107: Jakob III.

Slika 103: Alojzija Hochkraut, por. Grlica 
(1925-~1957)

Slika 104: Žetev pri Dorniku v Turju
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Ker gre za neposredno vejo mojih prednikov, sem se odločil, da ta del rodbine še 
posebej dobro raziščem in ji posvetim svoj del knjige.

Martin Hochkraut (1843–1920)

Martin Hochkraut se je rodil 21. oktobra 1843, kot četrti otrok pri Pirgarjevih (glej 
»Pirgarjeva domačija« na strani 111). Krstna botra sta mu bila Neža in Martin 
Kokotec.

Iz avstrijske baze Verlustlisten 1866507 je razvidno, da je bil Martin kot pripadnik 
20. Feldjägerbataillon,508 Compagnie Nr. 6, huje ranjen 3. julija 1866 v bitki pri 
Königgrätzu (Hradec Králové).

Po podatkih iz matičnih knjig lahko sklepamo, da sta s Heleno 
Dvoršek, po domače Brinškovo, imela dva otroka, še preden sta se 
poročila. Najprej se jima je ob koncu leta 1867 rodila hči Elizabeta, 
nato pa še v začetku leta 1870 hči Marija. V tem času naj bi Martin 
in Helena živela v Brinškovi zidanici pod pokopališčem, kar naj bi 
potrjevala tudi kraja rojstva prvih dveh otrok, saj krstna knjiga za 
oba navaja Laziše 37 (38), po domače pri Brinških. Ali gre za zidani-
co v lasti Dvorškov ali mogoče za zidanico, ki je bila v prvi polovici 
19. st. del Oblakovega (Laziše, h. št. 23) in jo je dobil Martin kot 
dediščino, ni znano.

Devetega februarja 1873 sta se poročila. Njemu je bil priča stric 
Miha Kačič iz Okroglic,509 njej pa tesar Ivan Deželak.510 Kot stalno 
prebivališče dokument navaja Laziše  št. 23, domačijo Martinove-
ga očeta, za Heleno pa dokument navaja kraj prebivališča Vodi-
ško 4. Tudi v krstnem vpisu tretjega otroka Fortunata, rojenega 5. 
julija 1873, je kot rojstni naslov vpisan Vodiško, h. št. 4. Tudi zapis 
v župnijski kroniki sv.  Miklavža iz tega časa navaja kot Martinovo 
prebivališče Vodiško.511

»… Prav istega dne sta cerkvena ključarja akordirala gradnjo in 
se pogodila z Antonom Knezom po domače Bobekom z Dola za 
izgradnjo ceste preko skale v dolžini 120 metrov za vsoto 100 gld 
in potreben smodnik za odstrel skale. Vendar pa je Bobek naslednji 
dan to delo odstopil Blažu Jurglnu z Dola, Martinu Hochkrautu z 
Vodiškega in Juriju Vodišeku preužitkarju z Vodiškega. Župljani so 
namreč izrazili željo, da bi za gradnjo ceste rajši prispevali denar kot pa sodelovali 
z delom in zaposlili kurata, da naj po približnem proračunu razporedi in pobere 
prispevke  po davčni osnovi, kar se je tudi zgodilo.«512

Drugi zapis iz februarja 1874 pa govori o tem, da je Martin Hochkraut dobil za 
pomočniško delo tesarjema (eden izmed njih je bil njegov svak Ivan Deželak, po 
domače Slaje (glej »Dvorški – Brinje/Brinškovo« na strani 123) pri postavitvi nove-

507 vir: P XI c16 k.k. Kriegsarchiv, stran 308
508 Pripadniki lovskih enot so veljali za elitne vojake, oboroženi so bili s t. i. rifle puškami.
509  mož očetove sestre Lucije Hochkraut
510 vulgo Slaje iz Brinja; Orožen ga omenja v Gradivo za zgodovino RT Strensko h. št. 30 (op. a.)
511 V Mačkovem prevodu besedila tega dela kronike najdemo podatek, da je bil Martin gostač na Vodi-

škem, kar pomeni, da je bil najemnik. Dvanajst let pozneje je domačijo tudi kupil.
512 Kronika sv. Miklavža, 26. maj 1873

Slika 108: Avstroogrski vojak bataljona 
lovcev na obronku Swiepweldskega gozda; 
olje na lesu, 1866 [Friedrich von Schmidt]

Martin Hochkraut 
(1843–1920)

Helena Dvoršek 
(1842–1926)

Elizabeta 
(1867–1944)

Marija 
(1870–1956)

Fortunat 
(1873–1958)

Jernej 
(1875–1965)

Martin 
(1882–1961)

Franc Jus 
(1869)

1873 sv. Miklavž

1896 sv. Miklavž

Katarina Ožek 
(1868)

1899 sv. Marjeta

Helena Zupan 
(1886–1965)

1909 sv. Miklavž

Helena Volavšek 
(1883–1955)

1906 sv. Miklavž

Franc 
(1906–1973) 
  Jožefa Celinšek 
  (1912–1976)

Alojz 
(1909–?)
Marija 
(1910–1985) 
  Matevž Najdenič 
  (1902–1974)

Anica 
(1916–1991) 
  Ivan Mekše 
  (1914–1992)

Martin 
(1918–1998) 
  Rozalija 
  

Stanko 
(1921–~1944)

Ljudmila 
(~1914) 
  __ Porle

Jože 
(1925–1984) 
  Rozalija Nikolič 
  

Marija 
(1911–1978) 
  Edvard Breznikar 
  (1908–1983)

Jože 
(1914–2001) 
  Julijana Romih 
  (1915–1979)

Nande 
(1915–1953) 
  Fani Slanšek 
  (1919–1993)

Tone 
(1917–1980) 
  Olga Kukovičič 
  (1922–1995)

Frančiška 
(1920–1974) 
  Jože Gračner 
  (1925–1988)

Karolina 
(1923–1993) 
  Anton Flis 
  (1920–2009)

Ivan 
(1928) 
  Olga Anderluh 
  (1930–2000)

Poldi 
(1931–1982) 
  Dragica Klepej 
  (1934–1964) 
  Ivana Knez 
  (1931–2001)

Terezija 
(1899–1966) 
  Mihael Cigole 
  (1899–1970)

Jožefa 
(1901–1973) 
  Franc Klukej 
  (1902–1977)

Karel 
(1902) 
  Amalija Knez 
  

Marija 
(1906–1977) 
  Jožef Svet 
  (1905–1976)

Katarina 
(1907–1971) 
  Janez Turk 
  

Janko 
(1898–1986) 
  Julijana Povhe 
  (1898–1977)

Franc 
(1900)

Andrej 
(1901–1944)

Marija 
(1903)

Angela

topliški rod
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ga mostu čez Gračnico pri Gračenskem Dvoršeku 11 gld in 25 krc za 15-dnevno 
delo.513

Naslednji sin Jernej (l. 1875) naj bi bil rojen zopet v Lazišah in prav tako najmlajši 
Martin, rojen 1882.

Leta 1885 sta Martin in Helena kupila kmetijo na Vodiškem (h. št. 4),514 kjer so 
otroci tudi odraščali. Orožen v svojem delu navaja:

»V sestavu raztresenega zaselka so nastale tudi tri lastninice.

Dve sta na Gredi.515 Spodnja je pod Kajtnom in je nastala leta 1885 na Vodiško-
vem. Tedaj sta Martin Hochkraut in Helena kupila tu Vodiškovo kočo in nekaj ze-
mlje. Karel si je zgradil primerno domačijo. Sledil mu je leta 1905 Jernej Hochkraut, 
ki je leta 1909 sprejel ženo Heleno, roj. Zupan, kot solastnico. Leta 1915 je kupil 
lastnino Karel Deželak in jo leta 1925 izročil zetu Mihaelu Krašovcu in svoji z njim 
poročeni hčeri Antoniji. Domačijo so začeli označevati kot Krašovčevo.« (Orožen, 
J., Celjski zbornik, 1959, str. 164–165)

Martin se je skupaj z ženo Heleno med prvo svetovno vojno preselil na kmetijo 
sina Jerneja, na desni breg Savinje v Toplice. Umrl je prvi dan decembra leta 1920 
na Frančevi kmetiji v krogu domačih. Žena Helena je umrla slabih šest let za njim, 

20. septembra 1926, prav tako 
na domači kmetiji.

513 Kronika sv. Miklavža; Maček, J. (2015), str. 150
514 danes Vodiško, h. št. 2
515 Benefaciju Sv. Martina podložna Kajtnova kmetija (urb. št. 1, vl. št. 26, h. št. 11), domačija na Gredi, 

kakor imenujejo zahodno gredo na Vodiškem.

Predniki Helene Dvoršek

Dvorški – Brinje/Brinškovo

GPS koordinate: 46°6'56.44” 15°14'34.32”

naslov: Laziše 37/39

nadmorska višina: 470,6 m

površina: 6 oralov in 599 kvadratnih klafter  

Priimek Dvoršek516 prihaja iz naselbinskega imena Dvor. Samotna kmetija (Vodi-
ško, h. št. 6) kmeta v Vodiškem ima res obliko dvora in ljudje ga splošno imenujejo 
´na festenk´.517

Brinškova domačija leži severno od Dvora in južno od cerkve sv. Miklavža, tik pod 
cerkvenim pokopališčem. Čeprav se v okolici dokaj pogosto pojavlja tudi kot pri-
imek, gre korenine domačega imena verjetno iskati v ledinskem izvoru.518

Na začetku 19. stoletja je na Brin-
škovem gospodaril Blaž Dvoršek (r. 
~1775, u. 12. 6. 1831), ki se je 16. ja-
nuarja 1804 poročil z Marijo Grivc519 
(Crivz) (r.   ~1776, u. 7. 2. 1839). Po 
sedaj znanih podatkih sta imela 
tri otroke: Marijo, Jožefa in Franca.
Vsem sta bila krstna botra Mihael 
in Helena Knez. Franc je umrl že kot 
otrok (1816), Marija pa tudi še nepo-
ročena, pri dvaindvajsetih letih (30. 
junij 1826).

Brinškova domačija je spadala med 
manjše domačije. Po franciscejskem 
katastru so Brinju pripadala štiri po-
slopja s katastrskimi številkami 57 
površine 16 kvadratnih klafter, kat. 
št. 58 površine 30 kvadratnih klafter, 
kat. št. 59 površine 16 kvadratnih 
klafter in kat. št. 60 površine 25 kva-
dratnih klafter. Zadnja omenjena je 
bila hiša, ostala tri poslopja pa so bila gospodarska.

Parcele, ki so spadale k domačiji, pa so nosile kat. št. od 336 do 350 in parceli 
številka 356 in 357.

Jožef (r. 18. 3. 1808) je služil vojsko kot prostak v 16. kompaniji 47. pešpolka pod 
poveljstvom grofa Antona Kinskyega, kar je razvidno iz njegovega poročnega 
lista. 47. pešpolk se je v Mariboru nastanil v letu 1817 in je v vsej svoji zgodovini 
veljal za enega najboljših pešpolkov monarhije.520

S Heleno Požin (r. ~1812) iz Škofc (h. št. 9) (glej »Požinova domačija« na strani 125) 
sta se vzela 25. novembra 1835, za kar je Jožef potreboval pisno privolitev 47. 
pešpolka. Priči sta bila Anton Ratej in Matevž Kajtna. Zanimivo je dejstvo, da naj 

516  Koštial, I., Rodbinski priimki na Slovenskem, str. 175.
517 Vatovec, F., Kolonizacija laškega okraja, str. 18.
518 Vatovec, F., Kolonizacija laškega okraja, str. 11.
519 Rokopis je dokaj težko čitljiv.
520 Radovanovič, S., Ponovno doma, 2007.

Slika 109: Mapa posameznik katastrskih 
parcel, ki so pripadale Brinškovi domačiji.
(ARS, Franciscejski kataster, KO Laziše, list  5).

Bitka pri Königgrätzu 
(Kraljevem Gradcu)

Po zmagi nad Napoleo-
nom leta 1815 je petin-
trideset nemških držav in 
štiri svobodna mesta (Lü-
beck, Frankfurt, Bremen 
in Hamburg) ustanovilo 
Nemško zvezo (Deutscher 
Bund). Za prevlado v njej 
sta se bojevali Avstrija in 
Prusija. 

Leta 1866 je izbruhnila 
prusko–avstrijska vojna. 
Isto leto je Prusija z Italijo 

sklenila vojaško zavezništvo, zato se je Avstrija borila na dveh frontah hkrati. Po porazu je Avstrija morala prista-
ti na razpustitev Nemške zveze, se odpovedati upravi nad Holsteinom, priznati novo oblikovanje Nemčije ter 
plačati vojno odškodnino.

Dogodek, znan tudi kot Bitka pri vasi Sadova, je bil odločilnega pomena za zmago Prusije nad avstroogrsko 
monarhijo. Bitka se je odvijala 3. junija 1866. Gre za največjo bitko 19. stoletja, saj se jo je udeležilo okoli 450.00 
vojakov. Še danes velja za vzorčni primer vojaške bitke, kjer je bila uporabljena taktika združevanja več vojaških 
enot na isti lokaciji z namenom obkolitve in uničenja sovražnih sil.

Avstrija je dokončno izgubila vpliv v nemških deželah in je postala pruska zaveznica.
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bi samo dan pred poroko pokopali 
nevestinega očeta Gregorja Požina, 
ki je umrl 21. novembra 1835.521

Jožef in Helena sta imela šest otrok:

• Nežo (r. 24. 12. 1835),522

• Martina (r. 1.10.1837),523

• Jero (r. 19. 1. 1840),524

• Heleno (r. 23. 3. 1842) in
• dvojčka Karla ter Ano (1845–1846).

Dvojčka sta preminula v starosti 
enega leta.525 Dobrega pol leta za 
njima, 6. novembra 1846, je za hi-
ranjem umrla tudi mama Helena.526

Tako so otroci že v rani mladosti 
ostali brez mame. Oče Jožef je za 
pljučnico umrl 11. aprila 1858.527

Prvorojenka Neža se je poročila z 
Ivanom Deželakom, ki je bil tudi po-
ročna priča svakinji Heleni, poroče-

ni Hochkraut (glej »Martin Hochkraut (1843–1920)« na strani 121). Imela sta hčer 
Marijo, ki se je rodila 23. februarja 1871 na Brinškovem.528 Neža je najverjetneje 
umrla okoli l. 1880, saj se v letu 1882 navaja rojstvo sina Franca, kot mati pa je 
navedena Ana Veber.

Jera je umrla 29. januarja 1862 na naslovu Laziše, h. št. 38. Pokopali so jo dva dni 
pozneje.529

Župnijska kronika sv. Miklavža nad Laškim navaja, da je v času izgradnje Južne 
železnice (l. 1845–49) na Brinškovem bila tudi krčma. Vodil naj bi jo Slaje.530

Seznam zemljiških parcel Blaža Dvorška (Laziše 38)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel skupni obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

zelenjavni vrt 345 28°

njive 336, 338, 339, 341, 344, 349, 357 3' 247°

pašniki 342, 346*, 347**, 356** 1542° * pašnik s sadnim 
drevjem

** pašnik z goščavo

travniki 337, 340, 350 1' 261°

vinogradi 343, 348 1091°

skupaj 6' 599°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

521 Mrliška knjiga sv. Miklavža 1787–1868
522 Krstna knjiga sv. Miklavž 1816–1858
523 krstni boter Andrej Brečko; Krstna knjiga sv. Miklavž 1816–1858
524 Krstna knjiga sv. Miklavž 1816–1858
525 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
526 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
527 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
528 Krstna knjiga sv. Miklavž 1859–1896
529 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
530 župnijska kronika sv. Miklavž nad Laškim, l. 1845; 1874

Predniki Helene Požin

Požinova domačija

GPS koordinate: 46°6'44.04” 15°15'2.3” 
46°6'52.52” 15°14'50.93”

naslov: Škofce 9

nadmorska višina: 408,5 m

površina: 41 oralov in 698 kvadratnih klafter   

Priimek Požin asociira na ledinsko ime Povčeno oziroma Polžno, ki leži severoza-
hodno od Škofc.

Požinova domačija v Škofcah je nosila hišno številko 9. 
Po franciscejskem katastru sta ji pripadala objekta s kat. 
številkama 69/1 in 69/2 s površino 119 kvadratnih klafter, 
ki sta predstavljala bivalni objekt in hlev. V smeri severo-
zahod, proti cerkvi sv. Nikolasa, se je pod vinogradom 
nahajala še klet (kat. št. 76) s površino 23 kvadratnih klaf-
ter. Poleg tega je domačija zajemala še kat. parcele s šte-
vilkami 565–567, 580–582, 586–587, 592–596, 611–615, 
630–634, 655–657, 665–667 in 672. 

Od tega je bilo okoli 6 1/3 oralov njiv, slaba tretjina druge-
ga orala pašnikov, 6 1/4 orala travnikov, 1/3 orala sadovnjaka 
in kar 26 1/4 orala gozdov.

Požinova domačija je bila med večjimi domačijami, 
več kot polovico površine posestva pa so predstavljali 
gozdovi.

V začetku 19. stoletja je na domačiji gospodaril Gregor 
Požin (r. 27. 2. 1778, u. 21. 11. 1835) z ženo Marijo, rojeno 
Deželak (r. ~1775, u. 24. 8. 1854). Marija, hči Luke in nje-
gove žene Helene, rojene Šuleh, je bila doma iz sosednje 
domačije, po domače iz Šurlohovega (Škofce 10).

Trije njuni otroci, in sicer Tomaž (1 leto),531 Mihael 
(dojenček)532 in Uršula (8 let)533 so umrli kot otroci.

Ostali sorojenci Helene so bili:

• Jakob (rojen ok. 1805, op. a.), ki se je poročil z Marijo 
Pinter (~1812–1860). Imela sta hčer Ano (r. 1852), ki 
se je leta 1873 v šmiklavški cerkvi poročila z Jakobom 
Hochkrautom, po domače Pirgarjem (glej »Jakob 
Hochkraut (1835–1904)« na strani 115);

• Luka (~1810–1873), ki se je poročil z Marijo Wretser. Umrl je na Požinovem, 16. 
avgusta 1873, star 63 let;534

• Sebastijan (r. 1815), ki se je leta 1836 poročil z Jero Pinter, s hčerjo Jerneja in 
žene Marije, rojene Oblak, iz Povčena, h. št. 2,535 kamor se je tudi preselil.

531 umrl 20. 10. 1800; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
532 umrl 15. 6. 1802, ; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
533 umrla 30. 7. 1815; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
534 Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
535 informantka Irena Požin

Slika 111: Mapa posameznih katastrskih 
parcel, ki so pripadale Požinovi domačiji. 
Pisec katastra je namesto imena Škofce 
vpisal ime Vodiško (ARS, Franciscejski 
kataster, KO Lože, list  5).

Slika 110: Rokopis soglasja o poroki prostaka 
Jožefa Dvorška in Helene Požin iz leta 1835 
[ŠAM; Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim 
1789–1862]
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Seznam zemljiških parcel Gregorja Požina (Škofce 9)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel s k u p n i 
obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

sadovnjak 633 511°

njive 566, 580, 586, 593, 613, 631, 655, 
666

6' 643°

pašniki 587, 612, 614, 615, 630, 634, 581* 1' 545° * pašnik z drevjem

travniki 565*, 567**, 582*, 592, 594, 632, 
656**, 665*

6' 467° * travnik z drevjem 
** travnik s sadnim drevjem

gozd 595, 596, 611, 667, 672 26' 472°

vinogradi 657 1260°

skupaj 41' 698°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Po očetovi strani sta bila Helenina dedek in babica Jurij (~1738–1798),536 sin Ma-
tije in Marjete Požin (~1712–1787),537 in Marija, hči Jerneja in Marije Šveplan. Po-
ročila sta se 21. februarja 1759.538 Poročni priči sta bila Valentin Zupanc in Simon 
Pergar iz Laziš.

Po mamini strani sta bila Helenina dedek in babica Luka 
Deželak (~1728–1798)539 in Helena (~1738–1798),540 hči 
Valentina Šuleha (~1712–1782).541 Pravo naključje je, da 
je Helena v aprilu 1798 izgubila oba dedka in babico po 
mamini strani.

Luka in Helena sta poleg Helenine mame Marije imela 
še najmanj šest otrok. Blaž (1765–1782)542 je umrl kot 
najstnik, prav tako je mlad umrl drugorojenec Gašper 
(1770–1794),543 tretjerojenec Anton (1772–1834)544 je 
sicer dočakal starost, vendar se je pri svojih dvainšestde-
setih ponesrečil, ko se je ponoči vračal domov. Dogodek 
je omenjen tudi v župnijski kroniki:

»Dne 26. novembra 1834 je šel Anton Deželak iz Škofc št. 
10, vulgo Šurloh z obiska svojih sorodnikov na Dolu, kjer 
je pridno pil znamenito letošnje vino in je tudi pregloboko 

pogledal v kozarec. Kljub vsemu branjenju je šel pozno zvečer domov proti Ško-
fcam, se je pa pritem zmotil, je šel preveč na levo od prave poti, kjer se je zvrnil prek 
navpične stene več sežnjev globoko in umrl. Ob vznožju stene v višini odraslega 
moškega, je vklesano ime in letnica nesreče, levo ob poti iz Šmiklavža k Verbjan-
škovemu mlinu ob Gračnici, ki vodi naprej na Poreber ...« (Ripšl, D., 2015, str. 91)

Marijini mlajši sorojenci pa so bili Neža (1777),545 Jakob (1780)546 in Andrej (1783).547

536 umrl 20. 4. 1798, Škofce 9; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
537 umrla 13. 1. 1787, Vodiško (Škofce) 9;  Knjiga smrti Laško 1785–1825
538 Poročna knjiga Laško 1726–1784
539 umrl 21. 4. 1798, Škofce 10; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
540 umrla 4. 4. 1798, Škofce 10; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
541 umrl 12. 1. 1782, Škofce 10; Knjiga smrti Laško 1761–1784
542 rojen 24. 1. 1765, krstna botra Gregor Vodišek in Jera Kačič; Krstna knjiga Laško 1756–1780;  

umrl 12. 1. 1782, Škofce 10;  Knjiga smrti Laško 1761–1784
543 umrl 20. 3. 1794, Škofce 10; Knjiga smrti sv. Miklavž 1787–1868
544 rojen 10. 6. 1772, Škofce 8
545 rojena 31. 12. 1777, krstni boter Gašper Kačič (Škofce 7); Krstna knjiga Laško 1756–1780
546 rojen 17. 4. 1780, Škofce 10, krstni boter Gašper Kačič; Krstna knjiga Laško 1756–1780
547 rojen 25. 11. 1783, Škofce 10, krstni boter Gašper Kačič; Krstna knjiga Laško 1781–1784 

Martin Hochkraut 
(1843–1920)

T o p l i š k i  r o d

Helena Dvoršek 
(1842–1926)

Neža 
(1835–<1880)

Martin 
(1837)

Jera 
(1840–1862)

Karel 
(1845–1846)

Ana 
(1845–1846)

Jožef Dvoršek 
(1808–1858)

Helena Požin 
(1812–1846)

Sebastijan 
(1815)

Luka 
(1810–1873)

Jakob 
(1810–1873)

hči Ana, poročena z 
Jakobom Hochkrautom

(glej stran 115)

Gregor Požin 
(1778–1835)

Marija Deželak 
(1775–1856)

Anton 
(1772–1834)

Luka Deželak 
(1728–1798)

Helena Šuleh 
(1738–1798)

Valentin Šuleh 
(1712–1782)

Jurij Požin 
(1738–1798)

Marija Šveplan 

Matija Požin Margareta 
(1712–1787)

Jernej Šveplan 

Blaž Dvoršek 
(1775–1831)

Marija Grivc 
(1776–1839)

Janez Grivc 
(1745–1815)

BRINŠKOVO v Lazišah
(glej stran 123)

POŽINOVO v Škofcah
(glej stran 125)

predniki 
helene dvoršek

Slika 112: Objekt s katastrsko št. 76, ki je v 
prvi polovici 19. stoletja pripadal Požinovi 
domačiji [B. Dremelj].

verjetno iz Loške fare
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Otroci Martina in Helene

Elizabeta Hochkraut  
(1867–1944)

Imena: Elizabeta, Liza

Rojstni podatki: roj. 13. novembra 1867; Laziše 38, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 77 let

Število otrok: ni imela otrok

Elizabeta, rojena na dan sv. Stanislava (13. november 
1867),548 najstarejša med petimi otroki, se je rodila kot 
nezakonski otrok.

Ime je dobila po svetnici, ki goduje štiri dni po njenem 
rojstvu. Rodila se je na Brinškovem (Laziše 38), na doma-
čiji svoje mame. Njena krstna borta sta bila Ferdinand 
Vodišek in žena Marija.

Krstni zapis v knjigi rojstev so popravili, dopisali očeta po 
poroki staršev v letu 1873, ko je Liza že dopolnila pet let. 

Nikoli ni bila poročena. Delala je kot dekla pri Požinih, se 
pravi na domačiji, iz katere je prišla njena babica Helena 
Požin. Poleg tega je pomagala tudi pri Gaberških (Goz-
dnikar) in tudi v župnišču (farovžu) sv. Marjete (Šmarjeti) 
pri Rimskih Toplicah.549

Živela je skupaj z Jernejevo družino in se v letu 1915 z njo 
preselila na Frančevo domačijo v Toplicah.

Po pripovedovanju njenega nečaka Ivana Hohkrauta iz 
Rimskih Toplic je imela med drugo svetovno vojno ne-
srečo. Neko nedeljo, l. 1944, ko se je iz Globokega vračala 
domov, naj bi jo nek kolesar zbil s kolesom in ji zlomil nogo. Nekaj časa je okrevala 
v bolnici in kmalu po vrnitvi domov umrla.

Iz zapisa v knjigi duš župnije sv. Marjete pri Rimskih Toplicah je razvidno, da je 
umrla doma 11. novembra leta 1944.

548 Krstna knjiga Sv. Miklavž 1859–1896
549 ustni vir: nečak Ivan Hohkraut

Slika 113: Panorama Vodiškega, zadaj 
pečine in cerkev sv. Miklavža [B. Dremelj]

Slika 114: Teta Liza na stopnicah Frančeve 
domačije (ok. l. 1943); (z leve) nečak Poldi, 
Ema (hči Marije), Elizabeta Hochkraut in 
nečakinja Marija, poročena Breznikar
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Marija Hochkraut Jus  
(1870–1956)

Imena: Marija, Mima

Rojstni podatki: roj. 9. februarja 1870; Laziše 37, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 86 let

Število otrok: 5

Kot drugorojenka je na dan sv. Apolonije (9. februar 1870; Laziše 37) na svet 
privekala Marija. Kot je razvidno iz zapisnika duš župnije sv. Marjete pri Rimskih 
Toplicah, je Marija leta 1885 služila na domačiji Franca Aškerca, po domače pri 
Kokoljevih, na naslovu Globoko, h. št. 11.

Mima, kot so jo klicali domači, se je 27. januarja 1896 poročila pri sv. Miklavžu. 
Mož Franc Jus550 iz Podloga pod Bohorjem (h. št. 40) je bil rojen  5.  oktobra  1869. 
Starša ženina sta bila Štefan Jus in Marija, rojena Hrastnik. Priči pa sta bila Ivan 
Koprivc in Martin Teršek iz Lož, h. št. 24.

Franc Jus je v župniji sv. Vida pri Planini nad Sevnico opravljal 
naloge organista in cerkovnika, kar je razvidno iz zapisa v krstni 
knjigi.551 Po legendi naj bi se v tej isti cerkvi sv. Vida poročila 
celjski grof Friderik Celjski in Veronika Deseniška. Zakonca Jus 
naj bi živela na naslovu sv. Vid, h. št. 2, kar je razvidno tudi iz 
krstnih podatkov vseh njunih otrok.

Mariji in Francu je prvorojenec umrl na dan rojstva, 16. marca 
1897. Zapis v mrliški knjigi oznanja, da je bil novorojenček v sili 
krščen. Verjetno na željo vernih staršev, ki so s tem želeli sinu 
odpreti vrata v nebeši spokoj.

Marija je umrla 29. junija 1956 v Šentvidu pri Planini nad 
Sevnico.552

Janez Jus
Naslednji sin Janez ali Janko, kot so ga klicali domači, se je rodil 
na božič, 25. decembra 1898. Še isti dan sta ga h krstu odnesla 
njegova botra, zakonca Anton in Marija Doberšek iz sv. Vida 
(h. št. 31).

Po pričevanju Ivana Hohkrauta je bil najstarejši sin Janko vojak 
že v prvi svetovni vojni, kjer so mu zmrznili prsti. Nato naj bi bil 
v času pred drugo svetovno vojno uslužbenec ministrstva v 
Ljubljani, kar delno potrjuje tudi popis iz l. 1931, ki navaja, da je 
Janko pogodbeni državni uradnik.

Janko se je 2. junija 1923 v Trnovski cerkvi v Ljubljani poročil z Julijo Povhe (r. 16. 
2. 1898). Iz popisa prebivalstva v letu 1931 je razvidno, da je družina živela na 
naslovu Vrazov trg 4.553 Na tem naslovu je od leta 1817 do konca prve svetovne 
vojne imel sedež kraljevski in cesarski pešpolk št. 17.

550 V poročni knjigi je sicer zapisan priimek Just, vendar je pravilno Jus.
551 Krstna knjiga  sv. Vid na Planini, glej rojstvo Andreja Jusa z dne 26. 11. 1901.
552 Krstna knjiga Sv. Miklavž 1859–1896
553 vir: Popis prebivalstva 31. 3. 1931, Ljubljana

Zakonca sta imela dva otroka, hčer Danijelo (r. 
9. 2. 1923) oz. Danico, kot so jo klicali domači, 
in sina Janka (r. 3. 4. 1927). Danica je umrla leta 
1968, kar je razvidno z nagrobnika.554

Žena Julija je umrla 1. avgusta 1977 v Univerzite-
tnem kliničnem centru, Janko st. pa 1. decembra 
leta 1986, pokopan je na ljubljanskih Žalah.

Franc Jus
Naslednji sin je dobil ime po očetu. Franc mlajši 
se je rodil 6. maja 1900. V rojstni knjigi je zapisa-
no, da je Franc umrl 18. avgusta, ni pa razvidno 
katerega leta. Vsekakor pa je umrl že kot otrok 
(op. a.).

Andrej Jus
Andrej je bil rojen 26. novembra 1901 ob enajstih zvečer, v sv. Vidu (h. št. 2) pod 
Bohorjem.555 Naslednji dan je bil krščen, botra sta mu bila, kot vsem sorojencem 
pred njim, Anton in Marija Doberšek iz sv. Vida, h. št. 31.

Andrej je umrl kot žrtev nasilja druge svetovne vojne. V decembru so na osvobo-
jeno ozemlje Kozjanskega vdrli okupatorji (11. 12. 1944).556 Znašali naj bi se nad 
civilisti, besni, ker so na zvoniku našli izobešeno slovensko zastavo, ki so jo tam 
pred nekaj dnevi pustili partizani.557 Organista Andreja so nekaj sto metrov iz vasi 
zvlekli ustaši in ga še z dvema sokrajanoma grozovito mučili, ubili in odvrgli v 
jarek.558

Marija Jus
Prva izmed hčera Franca in Marije je dobila ime po mami ozi-
roma krstni botri. Marija, bolj znana po imenu Mici, se je rodila 
19. avgusta 1903 ob šesti uri zjutraj.559 H krstu jo je naslednjega 
dne odnesla botra Marija Doberšek iz sv. Vida, h. št. 31.

Drugi podatki o njej niso znani.

Angela Jus
Točen datum rojstva hčere Angele ni znan, je pa dokaj verje-
tno, da je bila najmlajša izmed otrok. Po pripovedovanju nje-
nega bratranca Ivana Hohkrauta je bila Angela nuna in je pou-
čevala v Karlovcu.

Med raziskovanjem je bil najden Angelin rokopis, ki ga je napisala kot posvetilo 
v knjigo spominov sestrični Faniki Hochkraut, poročeni Gračner (glej Slika 117). 
Rokopis ima datum 16. julij 1938.

Drugih podatkov o Angeli nisem našel.

554 Lj. Žale; Oddel. [51A], Vrsta  [6], Grob  [14]
555 Krstna knjiga sv. Vid pri Planini
556 Teropšič, T., Kozjanski odred, str. 226.
557 V vasi sv. Vid se je od 3.–9. 12. 1944 odvijal upravno-politični tečaj (vir: Teropšič, str. 204).
558 Teropšič, T., Kozjanski odred, str. 231.
559 Krstna knjiga sv. Vid pri Planini

Slika 115: Marija Hochkraut poročena Jus z 
družino 

Slika 116: Panorama sv. Vida pri Planini nad 
Sevnico [B. Dremelj]

Slika 117: Angela, Faniki v spomin; list 
iz spominske knjige Fanike Hochkraut, 
poročene Gračner
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Fortunat (Srečko) Hochkraut  
(1873–1958)

Imena: Fortunat, Srečko

Rojstni podatki: roj. 5. julija 1873; Vodiško 4, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 85 let

Število otrok: 7

Po dveh deklicah se je Martinu in Heleni na dan slovanskih apostolov Cirila in 
Metoda, 5. julija 1873, na Vodiškem, h. št. 4 , rodil prvi sin Fortunat.

Srečko se je 15. januarja 1899 poročil pri sv. Marjeti s Katarino 
Ožek (r. 24. 4. 1868), hčerjo Jurija in Terezije Dremšek iz Lapočnice (Globoko, h. 
št. 27),560 ki sta poleg nje imela takrat že pokojna sinova Matijo (1864–1896)561 
in Janeza (1870–1872).562 Poročni priči sta bila t. i. čevljar Polanšek – Valentin 
Majcen (glej »Marija Hochkraut Majcen (~1838)« na strani 112) in Franc Paradi-
žnik. O njunem zakonu zasledimo zapis tudi v Orožnovem delu:

»Razen že omenjene Zelič–Kokotčeve domačije, ki je razen Zeličeve obsegala 
tudi Derčunovo (Peklarjevo) vinogradno posest, so se tu razvile tri domačijice. 
Najstarejša je zgornja, katere jedro je vinogradniškega značaja (vl. št. 90, gor-
ska št. 297, h. št. 297). Leta 1794 jo je od Antona Zupana prevzel Jernej Verbov-
šek. Nadaljnji lastniki: Matevž Rataj (izza leta 1822), Florjan Šlaf in Uršula Rataj 
(izza leta 1858), Uršula sama, drugič poročena z Jurijem Ožekom (izza leta 
1885), Fortunat Hohkraut in Katarina roj. Ožek (izza leta 1898), Jožef in Marija 
Ulaga (izza leta 1907), Jožef sam (izza leta 1922), Jožef Ogrinc in Marija, roj. 
Ulaga (izza leta 1929).« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 156)

Tako imamo datirano, da je Fortunat s svojo družino živel v Globokem na doma-
čiji staršev žene Katarine. Znano je, da sta imela oba zakonca težave z alkoholom, 
zato sta bila primorana domačijo prodati. Nato se je družina preselila v čuvajnico 
(Gračnica 27), od tam v Sevce k Slugatovim (h. št. 67) in 
nazadnje v Šmarjeto, v hišo nasproti pokopališča (dana-
šnja cvetličarna, op. a.).

Fortunat in Katarina sta imela sedem otrok, od katerih 
so starostna leta doživele le štiri hčere. Po pričevanju je 
bil Fortunat kljub svoji vdanosti alkoholu zelo priročen 
za različna opravila. Rad je predvsem izdeloval kmečko 
orodje, kot so grablje in podobno.

Fortunat je umrl 26. marca 1958 v Šmarjeti.563

Terezija Hochkraut Cigole
Kot prvorojenka se je Fortunatu in Katarini, točno devet 
mesecev po njuni poroki, 15. oktobra 1899,564 rodila pr-
vorojenka Terezija.565 Ime je dobila po zavetnici lova, ki 

560 D-Ho0049; fond Hohkraut
561 Status animarum navaja, da ga je povozil vlak.
562 SA sv. Marjeta Rimske Toplice
563 Krstna knjiga Sv. Miklavž 1859-1896
564 SA sv. Marjeta Rimske Toplice
565 Nravstveno spričevalo; D–Ho0072; fond Hohkraut

Slika 118: Fortunat Hochkraut (1873-1958)

Slika 119: Katarina Ožek in Fortunat 
Hochkraut 

Terezija 
(1899–1966) 
  Mihael Cigole 
  (1899–1970)

Jožefa 
(1901–1973) 
  Franc Klukej 
  (1902–1977)

Marija 
(1906–1977) 
  Jožef Svet 
  (1905–1976)

Katarina 
(1907–1971) 
  Janez Turk 
  

Vida 
  Anton Podgoršek

Milena 
  Božo Škrlec
Magda 

Mihael ml. 
  Terezija Koritnik Zvone 

  Stanislava Šinkovec
Damjan 
  Andreja Kokotec Mihaela

Nina

Ivan 
  Marija __ Darja 

  __ Bertoncelj Andrej

Štefanija 
  Jožef Kronovšek Oton 

  Zofija Šket

Zlatko 
  Marija Hofman

Jožef ml. 
  Slavica Basle

Marko 
  Lidija Maček

Tomaž 
  Anita Matko

Daniel 
  Vesna Škof Lucija

Klara
Katja 
  Sebastijan Sorčan

Primož 
  Laura Drolc

Blaž

Žiga

Matic

Maja

Luka

Lara

Vera 
  Slavko Majetič

Mirko 
  Metka Gerželj

potoMci 
FortUnata in katarine

Jože 
  Marija Sladič Klemen

Hana

Mitja 
  Majda Gabrič

Naja

Lan

Anej

Janez ml. 
  Marija Rupnik Bojana 

  Roman Stržaj

Lidija 
  Peter Divjak

Danijela

Adrijana

Miranda
Igor 
  Maja Mesojedec
Mitja 
  Manja Hlade

Miha

Sara

Žan

Katja 
  Primož Petrič
Sebastijan 
  Tjaša Rus

Špela

Aljaž
Domen

Matija

Romana

Zlatko
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goduje prav na ta dan. Krstna botra sta ji bila zakonca Franc in 
Francka Lapornik iz Laziš (h. št. 33).

V letu 1923, 4. novembra, se je v Loki pri Zidanem Mostu, poro-
čila z Mihaelom Cigoletom (r. 15. 6. 1899) iz Čelovnika, kjer sta 
tudi živela.566

Mihael je, dokler leta 1927 obrata niso zaprli, delal v cemen-
tarni v Zidanem Mostu. Potem pa se je zaposlil kot delavec na 
železnici.

Imela sta dva otroka, hčer Vido (r. 1922), ki je bila pozneje poro-
čena Podgoršek in je imela hčeri Mileno in Magdo, in sina Mi-
haela ml. (1925–1985), ki se je poročil leta 1947. Z ženo Terezijo 
sta imela sina Zvoneta in Jožeta.

Terezija je umrla na starega leta dan (31. 12. 1966) na Obrežju 
(h. št. 53) pri Zidanem Mostu.

Jožefa Hochkraut Klukej
V letu 1901, 12. marca, se jima je rodila hči Jožefa, ki so jo klicali 
Pepca. Tudi njej sta bila krstna botra zakonca Lapornik iz Laziš.

Poročila se je 24. oktobra 1926 v Loki pri Zidanem Mostu. Mož 
Franc Klukej je bil doma iz Lokavca (h. št. 59), bil je sin Franca in 
Katarine, rojene Skale. Poročni priči sta bila Simon Grobelšak, 
rudniški poduradnik, in Peter Skale, rudniški čuvaj.567

Pozneje sta se preselila v Podvine (h. št. 27) pri Zagorju ob Savi.

Imela sta sina Ivana, ki je kljub svojim rosnim sedemnajstim 
letom že leta 1943 stopil v NOB. Bil je politični delegat, četni in 
nato bataljonski sekretar SKOJ-a 2. bataljona.568

Jožefa je umrla poletnega večera 12. julija leta 1973 v Zagorju.569

Karel Hochkraut
Sin Karel se jima je rodil 12. oktobra leta 1902, krstna botra sta 
mu bila Franc in Francka Lapornik iz Laziš (h. št. 33).570

Tik pred dopolnjenim enaintridesetim letom (1. 10. 1933) se je 
pri sv. Miklavžu nad Laškim poročil z Amalijo Knez. Iz zapisa v 
časopisu Delavska pravica je moč razbrati, da je bil zaposlen v 
tovarni podpetnikov na Gračnici:

» ZAHVALA

Podpisani Karol Hohkraut, delavec v tovarni podpetnikov na 
Gračnici, sedaj v bolniškem stanju, se vsem še zaposlenim delav-
cem, mojim tovarišem in tovarišicam, iskreno zahvaljujem, da so 
se me v bolezni spomnili in mi priskočili na pomoč kljub svojim 
skromnim dohodkom. Vsem, ki ste se me spomnili v tem težkem 
položaju, Vam kličem: Bog povrni!

Karol Hohkraut, Lože št. 12.« (Delavska pravica, 1. 3. 1934, str. 3)

566 v Domovnici Mihaela, z datumom 20. 10. 1923, je zabeležen stan samski; D–Ho0073; fond Hohkraut
567 Poročni list; D–Ho0045; fond Hohkraut
568 Teropšič, T., Kozjanski odred, knjiga II., str. 197.
569 Izpisek iz mrliške matične knjige; D–Ho0061; fond Hohkraut
570 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910

Slika 122: (stojijo z leve) Štefka Kronovšek, 
roj. Svet, njen mož Jože Kronovšek, Milena 
Podgoršek, roj. Cigole, (sedijo z leve) Oto 
Kronovšek, Marija in Jože Svet, Zlatko 
Kronovšek (dojenček), Terezija Cigole, 
Zvone Cigole

Slika 123: Katarina Hochkraut, por. Turk 
(1907–1971)

Ivan Hochkraut
28. februarja leta 1904 se je rodil 
sin Ivan, dan kasneje sta ga h krstu 
nesla botra Luka in Jožefa Kačič iz 
Strmce, h. št. 33.571 

Ivan je umrl še kot otrok, 5. julija 
1910.

Marija Hochkraut Svet
Kot peti otrok se je Srečku in Kata-
rini v Globokem (h. št. 27) 3. febru-
arja 1906 rodila hči Marija (Maria 
de Lourdes). Dan zatem so jo krstili. 
Njen boter je bil Luka Kačič iz Strm-
ce, h. št. 33.572

Marija se je 22. januarja leta 1933 
poročila z Jožefom Svetom (1905–
1976) s Polzele,573 kamor se je po poroki tudi preselila.

Z možem sta imela dva otroka, hčer Štefko in sina Jožeta.

Marija je umrla 6. novembra 1977 na Bregu pri Polzeli, mož Jožef pa leto prej (3. 
januarja).

Štefka se je poročila z Jožetom Kronovškom (1932–2003) v Parižlje pri Braslovčah. 
Imata sinova Otona in Zlatka. Sin Oton ima hčer Katjo in sina Daniela. Zlatko 
pa sinova Primoža in Blaža.

Sin Joži, ki se je poročil s Slavico Basle, je ostal na Bregu pri Polzeli. Imata dva 
sinova, Marka in Tomaža.

Katarina Hochkraut Turk
Četrta od sester se je 5. novembra 1907 rodila Katarina. Ime je dobila po ma-
teri, krstna botra pa sta ji bila, tako kot sestri in bratu pred njo, Kačičeva iz 
Strmce.

Jeseni, 25. novembra 1934, se je pri sv. Miklavžu nad Laškim poročila z 
Janezom Turkom in se 6. maja 1961 tudi razvezala od njega. Imela sta tri otro-
ke, hčer Vero, poročeno Majetič574 ter sinova Janeza ml. in Mirka.575

Katarina je umrla 27. oktobra 1971 v Lazah (h. št. 55) pri Logatcu.576

Franc Hochkraut
Sin Franc se je rodil 21. marca 1910, krstili so ga naslednji dan. Umrl je že v 
naslednjem letu, 28. januarja, star niti leto dni.

571 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910
572 Krstna knjiga sv. Marjeta 1902–1910
573 Krstna knjiga sv. Marjeta 1906
574 danes živi v Podutiku (Ljubljana)
575 danes živi na Vrhniki
576 Krstna knjiga sv. Marjeta 1907

Slika 120: Cigoletovi pred domačo hišo ob 
svetem obhajilu (ok. l. 1960)

Slika 121: Jožefa (Pepca), roj. Hochkraut, 
vnukinja Darja in Franc Klukej
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FOTOALBUM

Slika 124: Sestri Jožefa in Marija Hochkraut, 
fotografirano v fotografskem ateljeju okoli 
leta 1920.

Slika 125: Fortunat je bil zaposlen na 
železnici. 

Slika 129: Mirko Turk, Vera Majetič s sinom 
Igorjem, Katarina, por. Turk, žena Marija in 
Janez Turk ml.

Slika 126: Sestri Marija in Katarina Hochkraut

Slika 127: Pepca in Franc Klukej, snaha 
Marija in vnučka Darja ter nečakinja Vera

Slika 128: Sestre Terezija, Jožefa (Pepca), 
Marija in Katica Hochkraut

Slika 130: Marija in Jože Svet z družino; zadaj 
stojita hči Štefka in mož Jože Kronovšek, v 
sredini sin Joži

Slika 131: Magda in Milena, hčeri Vide 
Podgoršek, roj. Cigole

Slika 132: Jožefa (Pepca) Klukej z možem 
Francem in sinom edincem Ivanom po 
koncu vojne (ok. l. 1950)
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Bartolomej Hochkraut  
(1875–1965)

Imena: Batrolomej, Jernej

Rojstni podatki: roj. 10. avgusta 1875; Laziše 33, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 90 let

Število otrok: 12

Jernej se je rodil 10. avgusta 1875 v Lazišah (h. št. 33) pri sv. Miklavžu. Dan zatem 
sta ga h krstu nesla botra Jakob in Marija Klepej. Na Brinškovem je z bratoma in s 
sestrama odraščal do leta 1885, ko se je družina preselila na Vodiško.

Jernej se je 22. novembra 1903 v Šentlenartu poročil s Frančiško, rojeno Lo-
košek, njuni priči sta bila očim neveste Ferdinand Knez iz Tevč in brat ženina 
Fortunat. Do leta 1905 je prihranil toliko, da si je lahko kupil majhno hišo v 
Gračnici (h. št 76). Leto pozneje, 26. junija 1906, se jima je rodil sin Ivan Hoch-
kraut, ki pa je leta 1917 tragično umrl.

Najprej je v letu 1906 (23. septembra) žena podlegla pljučnici. Dobila naj bi 
jo ob pitju mrzle vode iz vodnjaka577 med žetjem ječmena. Umrla naj bi po 
šestih tednih. Na Vodiškem so v tem času nastale težave, ker nihče od otrok ni 
mogel prevzeti kmetije, saj se je pojavila težava pri izplačilu ostalim dedičem. 
Istega leta se je Jernej na prigovarjanje očeta Martina vrnil na Vodiško. Do 
takrat je nabral nekaj prihrankov, poleg dela podnevi je ponoči hodil kopat, 
ko so gradili lesno tovarno na Gračnici.

Prvorojeni sin Ivan se je utopil 31. julija 1917, ko je bil oče Jernej v času prve 
svetovne vojne mobiliziran. Ivan se je rad pogosto igral ob Savinji, ki je tekla 
tik ob posestvu. Občasno je reka naplavljala ozke čolničke in Ivan se je z njimi 
igral, kljub temu da ni znal plavati. Verjetno je nepazljivo skočil v enega izmed 
čolničev, izgubil ravnotežje in čolnič se je prevrnil ter ga pokopal pod seboj. 
Fant se je nesrečno utopil. Naslednje jutro ga je na poti v službo pod slapom 
pri 'ajnšnitu'578 našel stric Fortunat Hochkraut (glej »Fortunat (Srečko) Hochkraut  
(1873–1958)« na strani 133).

Da je bil Jernej tudi politično dejaven, dokazuje dogodek iz l. 1909, ko so ga na 
ustanovnem shodu krščansko-socialne 'Prometne zveze' v Zidanem Mostu iz-
volili za 3. zapisnikarja.579 Stranka naj bi se pozneje močno zadolžila in propadla, 
ustanovni člani pa so celo morali vračati denar.

V zakonu s Heleno 
Petnajstega februarja leta 1909 se je pri Sv. Miklavžu ovdoveli Jernej poročil s 
takrat še mladoletno Heleno Zupan (r. 3. 4. 1886) iz Povčenovega (h. št. 1). Po-
ročni priči sta bila Jožef Lapornik iz Lož in Melhior Deželak580 iz Škofc. Ker je bila 
Helena takrat še mladoletna, je privolitev mladoletni nevesti podpisal njen oče, 
'Primožev' Franc.

»Podpisani Franc Zupan oče mladoletne neveste, dam svoje očetovsko privoljenje, 
da se sme Helena Zupan poročiti s Jernejem Hochkraut. Priča temu moj lastno-
ročni križ in podpis dveh naprošenih.«581

577 Vodnjak naj bi zgradili Italijani ob graditvi železniške proge Celje – Zidani Most.
578 cestni vsek v teren
579 Naša moč, 27. 2. 1909
580 Njegova mati je bila Marija Hochkraut, po domače Gorjančeva, iz Sela 5.
581 Poročna knjiga sv. Miklavž nad Laškim, str. 113

Slika 133: Jernej Hochkraut v začetku 20. 
stoletja 

Marija 
(1911–1978) 
  Edvard Breznikar 
  (1908–1983)

Jožef 
(1914–2001) 
  Julijana Romih 
  (1915–1979)

Ferdinand 
(1915–1953) 
  Frančiška Slanšek 
  (1919–1994)

Anton 
(1917–1980) 
  Olga Kukovičič 
  (1922–1995)

Ema 
  Ladislav Novak

Jože 
  Sonja Bregar

Dragica 
Aleš Urša Goropevšek

Nick

Rudolf 
  Marija Škruba Matej Debora Batagelj 

 
Uroš

potoMci 
jerneja in helene

Emilija 
  Ivan Železnikar

Franci 
  Marija Hladin
Helena 
  Jože Mastnak
Edvard 
  Anica Vovk

Peter Irena Vovk 
Mojca 
Lado 
Andrej

Gregor

Dijana Danijel Romšak 
Tomaž Bernarda Jureš

Maša
Saša 
Žiga

Anita Martin Blatnik Dominik 
Ines

Aljoša Damjan Jager 
Niko

Miha

Mitja  
Marjetka     Sebastian Lisec

Drago 
  Milica __

Darinka
Nada 
  Dominik Pušnik

Jure Andreja Horvat

Ana France Mikelj Alma 
Ambrož
TjašaJože Andreja Stopinšek 

Robert
Vanesa
Hana

'na zahtevo potomcev podatki niso objavljeni'

Ana Tia 
Lana 
Niko 
Jakob

Tina Rok Tomažič Anej 
Kaja

Marjan 
  Irena Martinšek

Milena 
  Drago Počivalšek

Zdenka 
  Andrej Mažgon

Damjan   Irena Pečnik 
   Meta Skoporc 
Boštjan   Tina Škofic

Jasna 
Tajda
Timotej 
LanaNina

Tanja 
MatejaFrančiška 

(1920–1974) 
  Jože Gračner 
  (1925–1988)

Branko 
  Jožica Aleksič

Jernej Kornelija Trunkl 
Uroš

Karolina 
(1923–1993) 
  Anton Flis 
  (1920–2009)

Zvone 
  Marija Humar
Nevenka 
  Gorazd Breznik

Luka

Rosana   Matej Kaučič Julija

Leopold 
(1931–1982) 
  Dragica Klepej 
  (1934–1964) 
  Ivana Knez 
  (1931–2001)

Leopold ml. 
  Ilonka Gros
Stanko 
  Frančiška Zajc
Ivana (Ivica) 
  Josip Ferčec 
  Roman Bahč

Gregor   Anja Tomc

Mojca 
Mateja
Dejan

Franc 
  Marija Urek

Ana 
Miha

Danijel 
  Alenka Guček

Katarina 
Neža

Gal

Hana
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Kot navaja Orožen, je Jernej Heleno sprejel za solastnico domačije na Vodi-
škem.582 Kot prvi otrok se jima je 12. februarja 1910 rodil sin Jožef, ki pa je še 
pred drugim rojstnim dnem (29. 11. 1911) umrl za glistami. Dober mesec po 
Jožefovi smrti, na silvestrski večer, se jima je rodila hči Marija.

Poleg prvorojenca sta Jerneju in Heleni kot dojenčka umrla še dva sinova, 
Janez rojen 25. aprila 1922, ki je umrl 3. decembra istega leta in neimenovan 
sin, ki je umrl kmalu po rojstvu, 27. oktobra 1927.583

Imela sta še sedem otrok: Jožefa (l. 1914), Ferdinanda (l. 1915), Antona (l. 
1917), Frančiško (l. 1920), Karlino (l. 1923), Ivana (l. 1929) in Leopolda (l. 1931).

V letu 1914 se je Jerneju pripetila huda nesreča v službi na železnici.584 Pri 
impregniranju železniških pragov naj bi mu v oči ‘špricnila’ snov, s katero so 
premazovali pragove. Po tej nesreči je šest tednov okreval v bolnici v Lju-
bljani, izgubil pa je tudi vid, zato je bil upokojen. Vendar so ga po upokojitvi 
vpoklicali v vojsko (l. 1916). V uniformi je preživel okoli 14 mesecev (Lebring 
pri Gradcu). Zaradi invalidnosti je bil v nekakšni rezervni enoti. Nato je odšel 
na Dunaj, od koder je prinesel tudi revolver in lovsko puško,585 ki jo je dobil pri 
nekem tovarnarju, verjetno v zahvalo za mesne izdelke (klobase), ki mu jih je 
občasno nosil. Na Dunaju je med prvo svetovno vojno primanjkovalo hrane, 
Jernej pa je z družino na kmetiji v Toplicah redil tudi prašiče, tako da je bilo 
meso vedno pri hiši.

Frančeva domačija

GPS koordinate: 46°7'2.27˝ 15°12'42.93˝

nadmorska višina: 228,8 m

naslov: Toplice 4

Spomladi v letu 1915586 je Jernej prodal kmetijo na Vodiškem, se zadolžil pri Hor-
jaku in Bregarjevi587 ter odkupil od vdovca Jožefa Magdalenca kmetijo v Rimskih 
Toplicah. Na kmetijo so se preselil v jeseni. Po pričevanju Neže, svakinje Antona 
Aškerca, naj bi pred tem nekaj časa na Frančevi kmetiji v oskrbi živel tudi oče 
Antona Aškerca.588 Družine se je po selitvi prijelo ime 'hostni Hochkrauti', saj je 
domačija neposredno mejila na obsežen gozd tedanjih lastnikov zdravilišča.

Zgodovino kmetije je J. Orožen opisal takole:

»Na tej strani je bila v nevarnosti tudi Frančeva kmetija (dom. št. 250, gorska št. 
291 in 295, h. št. 12). Tu je do leta 1802 gospodaril Anton Derčun. Od njega sta jo 
prevzela Mihael in Elizabeta Peklar. Leta 1832 je sledil Valentin in leta 1859 Franc 
Peklar. Nadaljnji lastniki: Franc Paher (izza leta 1859), Jožef Paher in Agata, roj. 
Podreberšek (izza leta 1879), Agata sama (izza leta 1900),589 Agata in drugi mož 
Franc Železnik  (izza leta 1892), Jožef in Amalija Magdalenc (izza leta 1903), Jožef 
Magdalenc sam (leta 1915), Jožefina Gangl (leta 1915), Jernej in Helena Hohkraut 

582 Orožen, J., Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic in okolice, Celjski zbornik, št. 4 1959, str. 164.
583 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
584 Jernejev poklic potrjuje tudi zapis v krstni knjigi župnije sv. Marjeta v. l. 1910, kjer je kot botra otroka 

Marije Hochkraut (Gračnica 76) zapisana Jernejeva žena; »Helena Hochkraut, žena žel. delavca na 
Vodiškem 4«.

585 Zaplenjeno s strani nemške vojske, po vojni pa je iz skladišča, kjer so jo imeli okupatorji spravljeno, 
izginila neznano kam. (vir: Ivan Hohkraut)

586 Po pripovedovanju Ivana Hohkrauta l. 1914, po Orožnovih podatkih je bila kmetija prodana l. 1915.
587 stara mama Jožeta Bregarja
588  Aškerčev zbornik ob stoletnici pesnikovega rojstva: 1957, str. 56.
589 Verjetno gre za napako (1890).

(izza leta 1915). Kmetija je ostala, pač pa so ji Uhlichi590 vzeli gozd ‘V rebri’« 
(Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 172). 

Frančeva domačija je imela za tedanje razmere dokaj veliko hišo, ki je sta-
la nekaj metrov stran, na desni strani ceste proti Toplicam. Vhod v poslopje 
je bil obrnjen proti cesti, na nasprotni strani (proti Savinji) pa je bil po vsej 
dolžini lesen balkon (gank), na katerega se je dostopalo preko stopnišča na 
jugovzhodni strani hiše. Na strani proti Savinji je bila hiša podkletena. Hiša je 
bila dolga okoli 16 metrov (stran, vzporedna s cesto) in široka okoli 12 metrov. 
V hiši je bila kuhinja, 'hiša', tri sobe in prostorna veža, iz katere je bilo zgrajeno 
stopnišče na podstrešje in klet.

Jugovzhodno od hiše ob cesti je stal hlev za živino, nižje od njega proti reki je 
stal svinjak, še naprej, malce severneje proti Savinji pa je bil kozolec.591 Njive in 
vrt so ležali večinoma v predelu od hiše proti Toplicam.

Večja dela glede obnove in preusmeritve ceste Zidani Most–Rimske Toplice, ki 
sedaj vodi neposredno mimo Frančeve domačije, se je začelo v jeseni 1937.592

Jesen življenja

Kot Jernejevo posebnost lahko navedem, da je nosil v levem ušesu uhan (murn-
ček), ki je bil zlat, s črnim kamnom, kar je bilo za tiste čase dokaj neobičajno. 
Zadnje obdobje svojega življenja sta z ženo preživela pri hčeri Faniki v Globokem.

Helena je bila sladkorna bolnica, umrla je prvi dan marca leta 1965 v bol-
nici v Celju. Jernej je bil neizmerno žalosten ob izgubi svoje življenjske so-
potnice, v zadnjih mesecih svojega življenja je velikokrat jokal.593 S Hele-
no sta bila poročena 56 let, njena smrt ter ljubezen do nje je strla tudi njega. 
Umrl je 29. maja 1965, slabe tri mesece za ženo Heleno. Pokopan je skupaj z 
ženo Heleno in dvema otrokoma, s Ferdinandom (glej »Ferdinand Hochkraut  
(1915–1953)« na strani 153) in z Marijo (glej »Marija Hochkraut Breznikar  
(1911–1978)« na strani 151), na pokopališču v Rimskih Toplicah.

590 Lastniki toplic, ki so želeli pridobiti tudi vse okoliške kmetije.
591 Kozolec stoji na domačiji še danes, vendar je obrnjen za 90°.
592 Slovenski dom, 29. 9. 1937, str. 2; Preložitev ceste Šmarjeta–Zidani most
593 Po pričevanju Branka Gračnerja, sina Fani Hochkraut, poročene Gračner.

Slika 135: Jernej in Helena na Frančevem; 
tudi v jeseni življenja sta znala pokazati 
naklonjenost in ljubezen drug do drugega.Slika 134: Jernejeva prva žena Frančiška 

Lokošek. Fotografija je bila posneta pri 
takrat najbolj uveljavljenem celjskem 
fotografu Johannu Martinu Lenzu, ki je v 
Celju imel fotografski atelje od 1896–1916

Slika 136: Simbolični prikaz tlorisa hiše in 
objektov na Frančevi domačiji
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Predniki Helene Zupan

Zupanovi – Primoževo

GPS koordinate: 46°7'47.71'' 15°13'0.39''

naslov: Povčeno 3

nadmorska višina: 361,1 m

površina: 31 oralov in 183 kvadratnih klafter

Prvi zapisi o obstoju Zupanove rodbine iz Povčenovega segajo v začetek 16. sto-
letja. S prvimi zapiski o rodbini Zupanovih, neposrednih potomcih Helene, poro-
čene Hochkraut, nam postreže Orožen.

»Po urbarju iz leta 1524 so bile v Povčenu štiri kmetije, toda kmeta sta bila samo 
dva, vsak izmed njiju je imel dve kmetiji: Primož Zupan in Matej.

Leta 1582 je bilo v zaselku isto število kmetij, kmetje pa so bili trije: Štefan, sin Jako-
ba Zupana, Primož, Mihaelov sin – na Potuškovi kmetiji, in Florijan, Mihaelov sin 
na dveh kmetijah.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 156)

Po terezijanskem katastru so bile leta 1751 v Povčenu 
štiri kmetije in vsaka izmed njih je bila zasedena. Simon 
Zupan je imel urbarialno številko 34, gre za Primoževo 
domačijo.

Janko Orožen je v članku594 Gradivo za zgodovino Rim-
skih Toplic in okolice zapisal o domačiji, iz katere je bila 
doma Helena Zupan, takole:

»Primoževo (urb. št. 34, gorska številka 241, 252, vl. št. 
67, h. št. 3 (2). To je kmetija Simona Zupana v terezijan-
skem katastru in skoraj gotovo tudi Štefana, sina Jakoba 
Zupana (1582) in ena izmed kmetij Primoža Zupana 
(1524). Hišno ime Primož izvira pač od Primoža Zupana. 
Poznejši gospodarji so bili: Mihael Zupan (leta 1789, po 
jožefinskem katastru), Mihael Zupan ml. (izza leta 1795), 
Luka Zupan (izza leta 1825), Franc in Marjeta Zupan 
(izza leta 1871), Janez in Frančiška Štokovnik (izza leta 
1909), Franc Martinc (izza leta 1914), Julij Jevšovar (leta 
1920), Anton Železnikar (izza leta 1921) z Ano roj. Žagar 
(izza leta1925), Franc Ogrizek (izza leta 1926), vdova Ma-
rija Ogrizek (izza leta 1928), Rudolf Tovornik in Rozalija, 
roj. Zemljak.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str.157)

Iz teh zapisov je razvidno, da je na Primoževi domačiji Zupanov rod gospodaril že 
v 16. stoletju. Ob popisu v terezijanski kataster (l. 1751) je na domačiji gospodaril 
Simon Zupan. Njegov sin Mihael (~1711–1795) in žena Marija (1727–1812) sta 
imela sina Mihaela ml., ki se je poročil z Lucijo Pinter (Vinter) (1771–1848) iz Pov-
čena, h. št. 2. Imela sta devet otrok: Tomaža (1791–1792), Martina (1794–1843), 
Gregorja (r. 1796), Blaža (1798–1879), Marijo (r. 1802), Luko (r. 1804), Matijo (1808–
1809), Jožefa (r. 1810) in Jurija (1810–1859).

Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je na domačiji takrat (ok. l. 1825) go-
spodaril Helenin dedek Luka Zupan (r. 1. 10. 1804). Domačiji so pripadali objekti s 
katastrskimi številkami 5 1/2 (gospodarsko poslopje) velikosti 68 kvadratnih klafter, 
št. 22 (vinska klet) velikosti 17 kvadratnih klafter, št. 31 (vinska klet) 13 kvadratnih 

594 Orožen, J., Gradivo za zgodovino Rimskih Toplic in okolice, Celjski zbornik, št. 4 , 1959, str.157.

Slika 137: Mapa posameznih katastrskih 
parcel, ki so pripadale Primoževi domačiji 
(ARS, Franciscejski kataster, KO Plazovje, 
list  3).

Jernej Hochkraut 
(1875–1965)

Helena Zupan 
(1886–1965)

Marija 
(1872)

Franc 
(1874)

Martin 
(1876)

Nikolaj 
(1879)

Anton 
(1883)

Franc Zupan 
(1846–1926)

Marjeta Bergomaš 
(1847–1924)

ok. 1554 – verjeten prihod prednikov 
rodbine Bergomaš v Laško

Tomaž Bergomaš 
(1788)

Helena Jelenšek 
(1780–1839)

Tomaž Kaluža 
Marija Petek

Martin Jelenšek 
Marjeta

Blaž Bergomaš (1751–1798) 
Uršula Skrabut

Mihael Bergomaš Elizabeta Kurnik Anton Skrabut

Mihael Zupan (~1760–1824) 
Lucija Pinter (1771–1848)

Sebastijan Ožek (~1721–1791) 
Marjeta (~1733–1783)

Frančiška 
(1889–1971)

Anton PušnikNeža Ključevšek

Nikolas 
(1853)

Andrej Bergomaš 
(1809–1875)

Helena Kaluža 
(1811–<1871)

Anton Kurnik 
iz Govc

Martin Bergomaš Apolonija Košak

Marko Bergomaš 
Marija Rozman

Filip (~1673–1733) 
Helena

Luka Zupan 
(1804–1871)

Marija Ožek 
(~1807–1881)

Martin Ožek (1759–1841) 
Jera Rugole iz Slivnega

Elizabeta 
(1838)

Marija 
(1835)

Sebastijan Dernovšek 
(~1828)

Valentin Volavšek 
Jurij Selčan

Mihael Zupan 
(~1711–1795)

Marija 
(~1727–1812)

Simon Zupan 
Elizabeta (~1695–1775)

Primož Zupan 
(~1500)

Jakob Zupan 
(~1525)

Štefan Zupan 
(~1550)

predniki 
helene zUpan

Bergomaševi 
(glej »Predniki Marjete Bergomaš« 

na strani 146)

Blaž Bergomaš 
† 1680–89 Marina

Sebastijan (1711) 
poročen z vdovo Mihaela Hochkrauta iz Lahomška 
(glej »Lovrenc iz Lahomna« na strani 58)

1689

1717

1747
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klafter, št. 40 (stanovanjsko poslopje) velikosti 20 kvadratnih klafter, št. 41 (go-
spodarsko poslopje) v velikosti 30 kvadratnih klafter, št. 42 (hlev) v velikosti 21 
kvadratnih klafter, št. 43 (gospodarsko poslopje) v velikosti 8 kvadratnih klafter in 
št. 44 (hlev) velikosti 12 kvadratnih klafter. Vsega skupaj so objekti zajemali 176 
kvadratnih klafter.

Seznam zemljiških parcel Luke Zupana (Povčeno 3)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel s k u p n i 
obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

njive 319, 321, 322, 344, 345, 348, 368, 
392, 415, 447, 448, 903

6' 1486°

pašniki 350*, 353, 414, 443* 2' 1139° * pašnik z goščo

travniki 310, 318, 320, 342*, 343, 347, 
361, 369, 390, 393, 444, 446, 450, 
902, 904

12' 465° * travnik s sadnim drevjem

gozd 307, 346, 349, 360, 449 7' 1160°

vinogradi 308, 309, 391, 445, 511 1' 733°

skupaj 31' 183°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Poleg tega je domačija zajemala še zemljišča s katastrskimi številkami 318–322, 
342–350, 353, 360–361, 368–370, 390–393, 414–415, 443–450, 511 in 902–904.

Luka Zupan se je 27. februarja 1832 pri sv. Miklavžu nad Laškim poročil z Marijo 
Ožek (~1807–1881) iz Zabreža.595 Poročni priči sta bila Blaž Ožek in Ivan Pinter596 
(Winter). Nevestina starša sta bila Martin (~1770–1841) in Jera Ožek (~1763–
1826), po domače iz Ožekovega v Zabrežu (glej »Ožekovi« na strani 148).

Luka in Marija sta imela sedem otrok: Antona (1833–1866), Marijo (r. 1835), Marti-
na (r. 1836), Elizabeto (r. 1838), Jurija (1841–1861), Lovrenca (1843–1847) in Fran-
ca Havierja (1846–1926). Anton je umrl v Kristusovih letih doma na Primoževem 
za tifusom, Marija se je 17. februarja 1862 poročila s Tomažem Dernovškom, po 
domače Valuhom iz Povčena, h. št. 1, Elizabeta se je 15. januarja 1877 poročila z 
Valentinom Volavškom, po domače Feslingerjem iz Vodiškega, h. št. 1, in po nje-
govi smrti še 12. januarja 1885 z Jurijem Selčanom iz Laziš, h. št. 35. Jurij je umrl v 
starosti 20 let in Lovrenc, ko je bil star tri leta.

Oče Luka je umrl za posledicami kapi 16. marca 1871 na domačiji v Povčenem, 
žena Marija pa dobrih deset let za njim (10. septembra 1881).

Družina Helene Zupan

Franc Havier Zupan se je rodil kot najmlajši v Primoževi družini. Na svet je privekal 
28. novembra 1848, še isti dan sta ga h krstu odnesla botra Neža in Jurij Kokotec.

Na Primoževem je zagospodaril v letu 1871. Istega leta, 6. februarja, se je poročil z 
Marjeto Bergomaš (Wergamos) iz Marija Gradca, h. št. 8 (glej »Bergomaševi iz Ma-
rija Gradca« na strani 146). Poročni priči sta bila Anton Teršek iz Bukovja in Jakob 
Ulaga iz Povčena. Starša neveste sta bila Andrej Bergomaš in takrat že pokojna 
Helena, rojena Kaluža.

595 Zabrež (za bregom, tudi pobočje ob vznožju vinograda); Vatovec (1929), str. 5.
596 iz nemške besede za sodarja

Helena, poročena Hochkraut, hči Franca Zupana in Marjete Bergomaš,597 je 
imela štiri brate in dve sestri.

Najstarejša Marija (r. 20. 8. 1872)598 ni bila nikoli poročena in je živela na 
Povčenem.

O bratu Francu ml. (r. 8. 10. 1874) ni podrobnejših informacij. Anton (r. 13. 
6. 1883) in Martin  (r. 10. 10. 1876) sta se z družinama preselila v Dortmund 
(Nemčija).

Miklavž Nikolaj (r. 24. 11. 1879) ni bil nikoli poročen, bil je samotarski in zelo 
veren, dobil je del domačije, kjer je živel do smrti, 16. aprila 1949. V letu 1911 
je Miklavž pridobil bivšo Primoževo vinogradno posest,599 ki je potem od leta 
1919 pa vse do 1926 pripadala Francu Zupanu. Po očetovi smrti (l. 1926) je 
Miklavž pridobil še eno vinogradno posest,600 ki pa jo je v letu 1932 prodal 
naprej.

Sestra Frančiška601 (r. 14. 1. 1889) se je 26. 4. 1920 poročila z Antonom Pušni-
kom iz Lož. Po poroki sta se preselila v Velenje. Imela sta otroke Marijo, Franči-
ško, Jožefa, Jerneja in Ivana,602 ki je padel v partizanih. Frančiška je umrla 2. 2. 
1971 v Prelogu (h. št. 10).

Marjeta je za naduho umrla 25. 3. 1924, pokopana pa je bila 27. marca 1924 v 
Lazišah. Dve leti za njo, 8. 4. 1926, je na Breznikarjevem (Povčeno, h. št. 16) umrl 
tudi Franc za posledicami srčne vodenice, vnetjem pljuč.

597 Pergamož je danes edina prisotna obliko priimka v Sloveniji.
598 Krstna knjiga župnije sv. Miklavž nad Laškim 1859–1896
599 Breznikarjevo (vl. št. 129, h. št. 16 (6). Bivša vinogradna posest. Lastniki: Miklavž Zupan (izza leta 1911), 

Franc Zupan (izza leta 1919), Miklavž Zupan (izza leta 1926), ki je pozidal novo stavbo, Edvard Brezni-
kar in Marija, roj. Hochkraut (izza leta 1949). (Orožen, J., Celjski zbornik 1959, str.158)

600 Klepejevo (vl. št. 123). Bilo je prav tako nekoč Primoževa vinogradna posest. Lastniki: Franc in Marija 
Zupan (izza leta 1871), Franc sam (izza leta 1924), Miklavž Zupan (izza leta 1926), Požgan Marija, roj. 
Romih (leta 1932), Angela Klepej (izza leta1932). Obe domačijici sta bili odcepljeni od Primoževega za 
doto. (Orožen, J., Celjski zbornik 1959, str.158)

601 po pričevanju Ivana Hohkrauta
602 Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in nepo-

sredno po njej  (http://www.sistory.si)

Slika 138: Helena Hochkraut, rojena Zupan

O izvoru priimka Zupan1

Zupan je priimek, ki izhaja iz nemške besede Suppan. Ponavadi so ga nosili tako imenovani 'župani' vasi oziroma 
zaselkov. Le-ti so imeli nekako starešinsko vlogo v naselju. Ponavadi so urejali in izvrševali nadzor nad skupnimi 
pašniki, nad krčenji gozdov za pridobivanje kmetijskih zemljišč, nad služnostnimi pravicami podložnikov do 
lesa in paše v gospodstvenih gozdovih. Poleg tega so organizirali pobiranje naturalnih podložniških dajatev. 
Župani so bili ugledni kmetje, podložniki, ponavadi z največjim posestvom v svoji okolici.

Fevdalci so jih običajno za njihovo delo nagradili s tem, da so upravljali z dvema kmetijama, njihove dajatve 
(obveznosti) do zemljiškega gospoda pa so bile le malce večje kot pri običajnih podložnikih.

Funkcija ni bila dedna, ampak so ga večinoma izbrali sami podložniki, zemljiška gospoda pa ga je potrdila. V 
srednjem veku, nekje vse do 17. stoletja, so župani celo opravljali naloge sodne oblasti.

Zupan je eden najbolj pogostih priimkov v Sloveniji in tudi v zasavski regiji.

1 Maček, J., Laško skozi stoletja, str. 40.

2 Slovenski župani v preteklosti, Slovenski gospodar, 25. 11. 1926, str. 2.
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Predniki Marjete Bergomaš

Bergomaševi iz Marija Gradca

Dekliški priimek Marjete Bergomaš603 (Wergamos) bi lahko izviral iz hišnega ime-
na Bergomaš. Le-tega zasledimo na kar nekaj domačijah v okolici Laškega. V času 
Janeza Krstnika Valvasorja604 naj bi se kar nekaj prebivalcev iz okolice Bergama v 
Italiji preselilo v našo okolico.605

O tem pripoveduje tudi Vatovec:

»Kakor je že omenjeno, je v laški nadžupniji mnogo Bergomaskov. V marijagraški 
občini je še dandanes posestnik, ki se naziva Bergomaš in ravnotako sta se po za-

trdilu šentjedrtskega župnika J. Lončariča 
ohranili dve enaki hišni imeni v Rečici in 
v Govcih nad Sv. Jedertjo. Ni tudi izključe-
no, da spada med potomce Valvazorjevih 
Bergomaskov posestnik Bergovš Blaž, ki se 
l. 1825. navaja v Reki. Te kmete Bergomaše 
je torej po Orožnovem mnenju pozval v 
Laško J. Valvazor.« (Vatovec, 1929, str. 21)

Obstaja torej velika verjetnost, da pri-
hajajo predniki Marjete, por. Zupan, po 
očetovi strani s področja današnje se-
verne Italije.

Že v 17. stoletju v laških matičnih knji-
gah zasledimo Jurija, sina Blaža Berga-
moša iz Govc. Sedmega julija 1680 se je 
poročil z Marino, vdovo Blaža Hlačarja 
iz Tremerji. Sin Tomaž se je rodil 14. de-
cembra 1688. Drugi sin Lovrenc (r. 1686) 

603 Bergomaš, Pergamaš, Pergomaš, Pergamož
604 Valvasor, (Vavas(s)or, Vavis(s)or ipd.), plemiška rodovina na Kranjskem, ki izvira iz pokrajine Bergamo v 

sev. It. Beseda vavassor v srednjev. latin. oz. valvassore ali varvassore v it. in vavasseur v franc. je izpelja-
na najverjetneje iz lat. izraza vassus vassorum ali vassalus vassorum in pomeni v širšem smislu nosilce 
fevdov v visokem sred. veku, v ožjem smislu nižje vazale, nižje plemiče, odvisne od višjega gospoda. 
Označba je imela množico oblik; iz nje se je razvilo rodbinsko ime, ki je v različicah še živo v raznih 
krajih Italije in Francije.

 Prvi tega imena na Kranjskem Janez Krstnik (u. 2. nov. 1581) je prišel sredi 16. stol. iz kraja Telgate pri 
mestu Bergamo; postal je 1547 lj. meščan. Trgovina (s kožami, majoliko, železom idr.) mu je nesla to-
liko, da je zaradi velikih posojil nadvojvodi Karlu že 1554 postal zakupnik in nato zastavni imetnik de-
želnoknež. gospostva Laško. Kmalu si je na spodnjem Štaj. in Kranj. pridobil še več gospostev in posesti 
(npr. Konjice, Šrajbarski turn pri Krškem, Medijo pri Zagorju). Ok. 1570 je prevzel izr. donosno dež. službo 
vrhovnega proviantnega mojstra v Vojni Krajini, 1571 mu je bilo priznano plemstvo in bil je sprejet 
med deželane. Poročen je bil z Emerencijano, hčerjo lj. župana Vida Khisla, graščaka na Fužinah pri Lj. 
Druga žena je bila iz stare kranj. plem. rodbine Vernekov (Wernegkh); zdi se, da ta zakon ni bil skladen, 
živela sta ločeno. Po smrti na Šrajbarskem turnu je bil na lastno željo pokopan v Laškem, v špital. cerkvi 
(poleg 1. žene), pri svoji ustanovi »novi špital«. Nagrobnik po podrtju cerkve vzidan 1839 v sev. steno 
kaplanije na današnjem Aškerčevem trgu.

 Janez Krstnik je 2. avg. 1581 napravil oporoko, po kateri so sicer glavni dediči postali sinovi sestre Kata-
rine por. s Fr. Mosconom: Peter, Mihael in Mark Anton (podedovali Šrajbarski turn, zastavljeno gospo-
stvo Laško, posest v Bergamu idr. nepremičnine ter precej gotovine), vendar je za Slov. najpomemb-
nejša določba nastala iz želje, da bi ime V. še nadalje živelo na Kranjskem. Janez Krstnik je namreč 
gospostvo Medijo zapustil soimenjaku Hieronimu V-ju (u. 1612) s pogojem, da se poroči in ostane v 
deželi; če bo imel moške potomce, mu morajo bratje Moscon izplačati še 10.000 fl. O Hieronimu, ki je 
moral biti precej mlajši od Janeza Krst., pravi testator izrecno, da ni sorodnik, da pa mu je zvesto služil. 
Verjetno se je kmalu nato Hieronim por. z Agnezo v. Scheyer. 1602 so mu kranj. dež. stanovi priznali 
plemstvo in deželanstvo; grb, črni orel z razprostrtimi perutmi v rumenem (zlatem) zgornjem polju, 
trije beli stolpi v rdečem srednjem in zlati šah v modrem spodn. polju, je prevzel od Janeza Krst. Od tedaj 
je rodbina pripadala kranj. plemstvu. (http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:4158/VIEW/)

605 Orožnova zgodovina dekanije Laško, str. 54; Das Bisthum und die Diözese Lavant IV, str. 76.

se je 2. novembra 1708 v Rečici poročil z Uršulo, hčerjo 
Luke Petrina.606 Poročni priči sta jima bila Lovrenc Zupan 
in Filip Bergomaš, najverjetneje Jurijev mlajši brat oziro-
ma Lovrenčev stric.

Filip Bergomaš (Philippi Wargomasch) iz Tremerji 
(~1673–1733) je s prvo ženo Nežo imel sina Andreja (r. 
22. 11. 1695), z drugo ženo Lizo hčeri Heleno (22. 4. 1701) 
in Marijo (16. 6. 1704), s tretjo ženo Heleno, Uršulo (20. 9. 
1707) in Sebastijana (20. 1. 1711), ki se je l. 1740 poročil z 
Marjeto Zupan (glej »Lovrenc iz Lahomna« na strani 58), 
ter s četrto ženo Uršulo sina Jurija (17. 4. 1713).

Kot tretji sin Blaža607 se omenja Marko, ki se je 7. februarja 
1689 v Rečici pri Laškem poročil z Marijo, hčerjo Martina 
Rozmana.608 Imela sta vsaj šest otrok: Nežo (r. 1689), Jože-
fa (r. 1696), Gregorja (r. 1699), Luko (r. 1702), Jero (r. 1706) 
in Martina.

Martin, sin Marka in Marije Bergomaš iz Rečice pri La-
škem, se je 7. novembra 1717 poročil z Apolonijo Košak. 
Njegov sin Mihael se je 16. januarja 1747 v cerkvi sv. Mar-
tina v Laškem poročil z Elizabeto Kurnik iz Govc. Poročna 
priča je bil Jurij Kavšek. Imela sta vsaj tri otroke: Blaža (r. 
26. 1. 1751), Gregorja (r. 7. 3. 1753) in Nežo (r. 31. 12. 1755).

Njun sin Blaž se je februarja 1784 poročil z Uršulo, s hčer-
jo Antona Skrabuta, v cerkvi sv. Martina. Poročni priči sta 
bila Matija in Blaž Gosinger. Blaž je umrl v 54. letu starosti, 
28. 10. 1798, v Bukovju, na naslovu Marija Gradec, h. št. 
8.609 Kot vzrok smrti se navaja griža.

Njegov sin Tomaž se je rodil leta 1788 na domačiji v 
Marija Gradcu, h. št. 8. Še mladoleten se je 10. februarja 
1806 poročil s precej starejšo Heleno (29. 4. 1780), hčer-
jo Martina in Marjete Jelenšek iz Zgornje Rečice, h. št. 

606 Poročna knjiga Laško 1679–1726
607 Poleg treh sinov sta zakonca Blaž in Marina imela še vsaj štiri hčere: Jero (1660), Jero II. (1668–1728), 

Uršulo (1670) in Heleno (1673).
608 Poročna knjiga Laško 1679–1726
609 Danes Marija Gradec h. št. 77

Slika 140: Pogled na cerkev v Marija Gradcu 
in Laško za njo s smeri Bukovja [Ilustrirani 
Slovenec, l. VI, št. 47, 23. 11. 1930 ]

Bergomaš

Priimek se pojavlja v 19. stoletju tudi na območju 
Trsta (Edinost, 10. 8. 1892 in 7. 10. 1914).

O domačiji z domačim imenom Bergomaš iz Govc 
pravi ustno izročilo naslednje:

»... V vasi so ostale družine Napret, po domače Gov-
šek, Petek, po domače Jesih, Kurnik in Žohar, po do-
mače Bergomaš. O slednji pravijo, da si je ta vzdevek 
pridobila že v času, ko so tod hodili italijanski zidarji in 
zidali cerkve. Nekoč se je nek zidar priženil na doma-
čijo Žoharjevih. Doma je bil iz Bergama in od tod ta 
vzdevek.« (Novi tednik, 23. 4. 1987, str. 12)

Slika 139: Bergomaševa domačija v Govcah 
(Franc Žohar, eden zadnjih prebivalcev 
domačije) [https://mojalbum.com/pena/
govce-vas-ki-je-ni-vec]
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53. Priči sta bila Anton Funkl in Miha Jelenšek. Štiri leta pozneje se jima je rodil sin 
Andrej (r. 31. 10. 1809), za njim pa še sin Matija (r. 9. 2. 1813).

Andrej se je 4. februarja 1835 pri sv. Martinu v Laškem poročil z leto dni mlajšo 
Heleno, s hčerjo Tomaža Kaluže in njegove žene Marije, rojene Petek. Po znanih 
podatkih sta imela pet otrok, prva dva sta umrla v starosti nekaj tednov – Marija 
(1839–1839), Jožef (1846–1846).

Tretja, Marjeta, se je rodila 9. maja 1849, ob zaključku gradnje železniške proge 
Zidani Most–Celje. V svojem štiriindvajsetem letu se je poročila s Francem Zupa-
nom iz Primoževega (glej »Družina Helene Zupan« na strani 144).

Tudi hči Ana (1851–1857) je umrla že kot otrok za posledicami griže.

Najmlajši sin Nikolas se je rodil 15. decembra 1853. Pozneje je od očeta prevzel 
domačijo. Poročen je bil dvakrat, 24. 5. 1875 s Heleno Dremšek in pozneje z Ano 
Deželak.

Seznam zemljiških parcel Andreja Bergomaša (Marija Gradec 8)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel skupni obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

njive 406, 410, 412, 413, 415, 426 2' 979°

pašniki 404, 411, 422, 442 3' 1362°

travniki 408, 409 738°

gozd 409 1/2, 416 9' 6°

vinogradi 405, 414 578°

skupaj 16' 646°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Domačiji na vzpetini pod strmim bregom v Marija Gradcu sta po franciscejskem 
katastru pripadali poslopji s katastrsko številko 47 (wirtschafts gebäude – gospo-
darsko poslopje) v velikosti 19 kvadratnih klafter in katastrsko številko 48 (woh-
nung – stanovanje) v velikosti 12 kvadratnih klafter. Poleg tega je domačija za-
jemala še zemljišča s katastrskimi številkami 404–406, 408–416, 422, 426 in 442. 

Domačija je po obsegu veljala za srednje veliko. Več kot polovico površine je za-
jemal gozd s srednjeraščenim drevjem.

Predniki Marije Ožek

Ožekovi

GPS koordinate: 46°07'52.8'' 15°13'46.0''

naslov: Zabrež 12 (sedaj Zabrež 3)

nadmorska višina: 480 m

površina: 34 oralov in 503 kvadratne klaftre

Priimek Ožek se v trgu Laško pojavlja že v 17. stoletju. Ni pa znano, ali izhaja iz po-
dobnega rodbinskega priimka Possek, ledinskega izvora, ki se v Vitanju in Ločah 
pojavlja že v 15. stoletju in nakazuje na posekan, požgan kraj (gozd).610

610 Goričar (1939), str. 103.

Marija, poročena Zupan, je bila iz Zabreža. To je naselje, ki leži vzhodno od 
Povčena. 

V njenem poročnem zapisu iz leta 1832 se kot njen oče navaja Martin iz Zabre-
ža, ni pa navedena hišna številka. Slabih deset let pozneje (6. marec 1841) lahko 
zasledimo zapis o smrti takrat enainsedemdesetletnega Martina Ožeka za posle-
dicami pljučne tuberkuloze, kot naslov se navaja Zabrež, h. št. 12.611 Po tem gre 
sklepati, da je bila Marija doma prav s te domačije. Sicer gre verjetno pri navajanju 
starosti pokojnika za napako, saj je iz krstne knjige župnije v Laškem razvidno, da 
se je Martin rodil 30. oktobra 1759 v Zabrežu612 (hišne številke so bile vpeljane 
dobrih dvanajst let pozneje, zato iz zapisa ni razvidno, ali je rojen na istem na-
slovu, op. a.). Martin je bil eden izmed osmih otrok Sebastijana (1721–1791)613 in 
Marjete (1733–1783),614 ki so skoraj vsi umrli že v mladosti.

Martin se je leta 1784 poročil z Jero Rugole, s hčerjo Antona iz Slivnega. Poročni 
priči sta bila Matej Sevšek in Osvald Ožek iz Konca.615 Imela sta pet otrok, od tega 
sta starost doživela poleg Marije še brata Jakob (1797–1860) in Jurij (1803–1848).

Seznam zemljiških parcel Jakoba Ožeka (Zabrež 12)
(vir: Franciscejski kataster, ARS)

tip parcele katastrska št. parcel skupni obseg parcel 
( ' oral / ° kvadratna klaftra)

opombe

njive 486, 514, 542,553, 555, 564, 584, 
592, 595, 615, 626, 638, 640, 641, 
661

10' 748°

pašniki 487, 515, 565, 566, 586, 594, 613, 

661 1/2
2' 61°

travniki 484, 488, 490, 519, 541, 544, 554, 

562, 585, 614, 616, 639, 660 1/2, 
662, 664, 665

7' 1590°

gozd 513, 546, 593, 605, 606, 660 11' 520°

vinogradi 485, 489, 520, 540,543, 663 2' 391°

gošča 563 163°

zelenjavni vrt 590 230°

skupaj 34' 503°

STARE DUNAJSKE MERE (1 Joch = 1600 kvadratnih klafter = 5754 m² = 0,575 ha / 1 kvadratna klaftra = 3,60 m²)

Iz franciscejskega katastra je razvidno, da so Ožekovim pripadala poslopja s ka-
tastrskimi številkami 55 (gospodarsko poslopje, 177 kvadratnih klafter),616 57 (go-
spodarsko poslopje, 407 kvadratnih klafter), 60 (vinska klet, 19 kvadratnih klafter), 
113 (vinska klet, 23 kvadratnih klafter) in 114 (gospodarsko poslopje, 23 kvadra-
tnih klafter), kot gospodar pa se navaja Marijin starejši brat Jakob.

Poleg so spadale še parcele s katastrskimi številkami 484–490, 493–495,617 497,618 
513–515, 519–520, 540–544, 546, 553–555, 562–566, 584–586, 590, 592–595, 
604–605, 613–616, 626, 638–641, 660–665.

611 Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1787–1868
612 Krstni boter mu je bil Mihael Knez.
613 umrl 23. septembra 1791, Zabrež 12; Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1788–1815
614 umrla 14. septembra 1783, Zabrež 12; Knjiga smrti sv. Miklavž nad Laškim 1761–1784
615 Poročna knjiga Laško 1726–1784
616 Verjetno gre za domačijo Zabrež 10, na kateri je gospodaril Blaž Ožek, čeprav je v katastru voden kot 

gospodar Jurij Ožek (op. a.).
617 kot lastnik zapisan Mihael Ožek
618 kot lastnik zapisan Mihael Ožek
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Otroci Jerneja in Helene

Marija Hochkraut Breznikar  
(1911–1978)

Imena: Marija, Mici

Rojstni podatki: roj. 31. decembra 1911; Vodiško 4, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 67 let

Število otrok: 7

Marija je bila najstarejši otrok Jerneja in Helene. Rodila se jima je na silvestro-
vo (31. decembra) leta 1911.

Poročila se je z radečanom Edvardom Breznikarjem (r. 4. 10. 1908, u. 28. 8. 
1983), le dan pred njegovim tridesetim rojstnim dnevom, 3. oktobra 1938.619 
Nekaj časa naj bi z družino živela v Širju nad Zidanim Mostom, med drugo 
svetovno vojno sta po izjavah brata Nandeta z družino živela v Hrastniku,620 
nato tudi pri Hochkrautih na Frančevem in po vojni nekako leto dni v mauti v 
Rimskih Toplicah. Leta 1949 so se selili v Povčeno. Takole pravi zapis:

»Breznikarjevo (vl. št. 129, h. št. 16 (6). Bivša vinogradna posest. Lastniki: Mi-
klavž Zupan (izza leta 1911), Franc Zupan (izza leta 1919), Miklavž Zupan 
(izza leta 1926), ki je pozidal novo stavbo, Edvard Breznikar in Marija, roj. 
Hochkraut (izza leta 1949).« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 158) 

Breznikarjevo sta podedovala po Marijini mami Heleni, rojeni Zupan, saj njen 
brat Nikolaj, gospodar na Breznikarjevem, ki je umrl leta 1949, ni imel potom-
cev. Imela sta sedem otrok, od katerih sta dva umrla v rani mladosti.621 Ema se 
jima je rodila tik pred začetkom vojne, Emilija (Mimika) samo nekaj dni pred 
koncem vojne in Franci, preden so se selili v Povčeno. V Povčenem sta se jima 
rodila še hči Helena (Helika) in Edvard ml. (Edi). Med letoma 1957–58 so se 
preselili nazaj k Hochkrautovim na Frančevo, nato pa so v neposredni bližini 
trgovine v Rimskih Toplicah zgradili svojo hišo.

Marija je imela težave s ščitnico, po operaciji je 1. marca 1978 umrla, pokopali 
so jo na pokopališču v Rimskih Toplicah. Mož Edvard je umrl 28. avgusta 1983.

Najstarejša hči Ema se je poročila z danes že pokojnim Ladislavom (Slavom) 
Novakom. Z družino, imela sta štiri otroke (Peter, Mojca, Lado, Andrej), so živeli v 
Rimskih Toplicah.

Hči Mimika se je poročila z Ivanom Železnikarjem, s katerim sta imela dva otroka 
(Dijana, Tomaž).

Sin Franci se je poročil z Marijo Hladin iz Paneč. Imata samo hčer Anito. Franci je 
podedoval hišo od staršev.

Helena se je poročila z Jožetom Mastnakom iz Strmce. S sedaj že pokojnim mo-
žem sta imela hčer Aljošo in sina Nika, družina pa si je postavila domovanje na 
skrajno jugovzhodnem delu Frančeve domačije.

Najmlajši Edvard je poročen z Anico Vovk, s katero imata otroka Mitjo in Marjetko.

619 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
620 Kartotečna pola (KNOJ) brata Nandeta
621  Jožef (18. 2. 1942– 21. 2. 1942) in Edvard ml. (5. 1. 1944–21. 8. 1950)

Slika 141: Jernej in Helena z družino na 
Frančevi domačiji v Toplicah (l. 1935); (z 
leve) Karolina, Jože, Marija, Nande, Tone, 
Fanika, (spredaj) mama Helena, Poldi, oče 
Jernej in Ivan

Slika 142: Marija okoli leta 1935 
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Jožef Hochkraut  
(1914–2001)

Imena: Jožef, Jože

Rojstni podatki: roj. 6. februarja 1914; Vodiško 4, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 87 let

Število otrok: 4

Jože se je rodil 6. 2. 1914 na Vodiškem. Že pred drugo svetovno vojno je bil 
zaposlen na železnici, najprej kot 'postajni' in nato kot zavirač. Ker sta v letu 
1936 po nekem naključju bila v vojski že dva mlajša brata (Ferdinand in An-
ton), se je po zakonu 'stare Jugoslavije' Jožetu vojaški rok skrajšal za tri mese-
ce. Dodatne tri mesece so mu služenje skrajšali zaradi njegovega aktivnega 
članstva v sokolskem društvu. Glede na to, da je Jože služil pehoto (12-me-
sečni vojaški rok), je efektivno preživel v vojski le šest mesecev.

Z Julijano Romih (r. 26. 10. 1915, u. 29. 5. 1979) sicer doma iz Jurkloštra, s kate-
ro sta se spoznala v okolici maute v Rimskih Toplicah, sta se poročila kmalu po 
koncu vojne, 6. decembra 1945 v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah.622

Imela sta štiri otroke: Jožeta ml., Draga, Darinko in Nado. Julijana je delala 
kot hišna pomočnica pri enem izmed železniških uradnikov, ki je stanoval v 
bloku nasproti Juvančičevega hotela v Zidanem Mostu. Jože pa je predvsem 
po zaslugi očetovega prijateljevanja s tedanjim šefom postaje dobil delo na 
železnici.

Med drugo svetovno vojno so živeli v Zidanem Mostu,623 v podstrešnem sta-
novanju Dremljeve gostilne. Pozneje so z družino stanovali v Rimskih Topli-
cah v vili (Sanhof )624 med kopališčem in posestvom Hohkrautovih (Frančevo) 
(glej »Frančeva domačija« na strani 140).

Jože je bil vse življenje strasten ribič, med drugim se ga je prijel tudi vzdevek 
'Ribja smrt'. Umrl je 23. 3. 2001, pokopan je v Celju.

Jože ml. (1942–2014) se je poročil s Sonjo, rojeno Bregar. Imela sta tri otroke, hčer 
Ano ter dvojčka Jožeta in Roberta. Družina je živela v Celju.

Drugi sin Drago ima z ženo Milico dva otroka, hčer Dragico in sina Aleša.

Hči Darinka ima sina Jureta, ki nosi mamin priimek Hochkraut.

Nada se je poročila z Dominikom Pušnikom iz Celja.625

622 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
623 Kartotečna pola (KNOJ) brata Nandeta
624 Savinjski dvor; Orožen, J., (1959), str. 171–172.
625 Njunih potomcev na njihovo izrecno zahtevo nisem navedel, čeprav sem njihove podatke brez večjih 

težav našel javno objavljene na spletu in socialnih omrežjih (op. a.).

Ferdinand Hochkraut  
(1915–1953)

Imena: Ferdinand, Ferdo, Nande

Rojstni podatki: roj. 10. maja 1915; Vodiško 4, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 38 let

Število otrok: 1

Nande je bil rojen 10. maja 1915 na Vodiškem (Sv. Miklavž nad Laškim).626 Končal 
je šest razredov osnovne šole.627 Pred vojno ni imel stalne zaposlitve, saj je le-to 
bilo zelo težko dobiti. Delal je priložnostna dela v 'fabriki' na Gračnici, pozimi je 
pomagal spravljati les, sekati in rezati 'flohe', krajši čas pa je pomagal graditi tudi 
cesto.

Nande je bil tudi član sokolskega društva.

Vojaški rok 18 mesecev je v 'stari Jugoslaviji' služil v rodu artilerije v Tuzli, v 
letih 1936 in 1937.628 Kmalu po služenju vojaškega roka ga je čakal poziv k vo-
jakom, saj se je že bližala druga svetovna vojna. Večinoma so vpoklicali brez-
poselne, kot je bil v teh letih tudi Nande. Konstantno se je moral udeleževati 
orožnih vaj v Velikih Blokah.

Ob začetku vojne, ko je Kraljevina SHS kapitulirala, so Italijani tudi Nandija 
skupaj s sovojaki razorožili in odpeljali v ujetništvo v Ljubljano. Vendar je 
zaradi nepazljivosti in neorganiziranosti italijanskih enot kmalu pobegnil 
iz kasarne. Oglasil se je pri bratrancu Janku Jusu (glej »Marija Hochkraut Jus  
(1870–1956)« na strani 130), ki je živel v Ljubljani. Ta mu je dal civilno obleko. 
Nato se je večji del poti kar peš odpravil proti Rimskim Toplicam.

Med vojno je delal na železnici. V avgustu 1941. leta so ga premestili v Sem-
mering in nato na Dunaj, kjer je bil vse do leta 1944 zaposlen kot delavec pri 
delovnem vlaku.

Zahodna fronta
V začetku marca 1944 je moral v nemško vojsko, v artilerijo.629 V Grobelnem 
so imeli poslovilno zabavo, saj je bilo mobiliziranih veliko fantov. Zabava je 
trajala kar dva dni, fantje pa so 'vandrali' od zidanice do zidanice630.

Pet mesecev je bil v Welsu631 (Oberdonau), 20. avgusta 1944 pa je že prispel  
v 15. armado632 na nizozemsko obalo. V knjižici, ki jo je imel s sabo, piše takole:

21. 3. 1944 – Wels, Oberdonau,

16. 8. 1944 – odšel,

20. 8. 1944 – Holand na obalo,

28. 8. 1944 – Belgijo,

02. 9. 1944 – Holand,

626 izpisek iz rojstne matične knjige; D–Ho0013 in geburtsurkunde; D–Ho0003
627 kartotečna pola KNOJ; D–Ho0001
628 kartotečna pola KNOJ; D–Ho0001
629 kartotečna pola KNOJ; D–Ho0001
630 Se spominja Ivan Hohkraut, mlajši brat Nandeta, ki ga je vzel s sabo na poslavljanje.
631 V Nandetovi knjižici je kot dan prihoda v Wels zapisan 21. 3. 1944.
632 http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-6.html

Slika 143: Jože Hochkraut

Slika 144: Nande v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja 
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22. 9. 1944 – ujet Holand Best633

12. 10. 1944 – » v Anglijo,

22. 11. 1944 – sem podpisal za Jug.,634

__. 12. 1944 – smo odšli

Iz zapisov je razvidno, da je Nande z nemškimi četami (LXXXVIII. korpus, pod 
vodstvom generala H. Reinharda) sodeloval v bojih pri mestu Best, severo-
zahodno od Eidhovna. Zajet in odpeljan v London je bil med operacijo za-
vezniških sil, imenovano Market-Garden,635 ki je bila izvedena v času 17.–25. 
septembra leta 1944. Po njegovih zapisih naj bi se skupaj s še nekaj Slovenci 
predal zavezniškim silam šesti dan invazije, v petek, 22. septembra. 

Razmere so bile ta dan težke, kot že dneve pred tem je deževalo in pokrajina 
je bila zavita v meglo. Nemci so na vsak način hoteli presekati napredovanje 
zavezniških sil proti Arnhemu, zato so boji praktično potekali mož na moža. 
Boje na tem področju danes poznamo pod imenom »Hell's High«.

Po kronoloških podatkih invazije sodeč se je verjetno predal pripadnikom 
327. pešpolka, 101. padalske divizije ameriške vojske.636 

V ujetništvu v Angliji je Nande preživel slaba dva meseca. Po besedah njegovega 
brata Ivana pa je bil ta čas za Nandeta eno lepših obdobij med vojno. Dobili so 
po dva para oblačil (uniforme) in tudi hrane je bilo dovolj. Iz tega obdobja se je 
ohranila njegova vojaška knjižica (glej Slika 147.) Domotožje je bilo vseeno močno 

prisotno in želja po stiku z bližnjimi je prevevala Nandetove misli.

Oh, kako je dolga, dolga pot  Oh, kako je dolga, dolga pot.

iz tujine pa do doma.    Bog ve, če me še punčka čaka?

Cesta bela je tako,   In za njena očka dva

sonce sije na zemljo,   bi ubežal iz ujetništva,

na to dolgo, dolgo pot.   na to dolgo, dolgo pot.637

Konec novembra se mu je ponudila možnost, da je pristopil k partizanom in 
z ladjo odplul proti Bariju638 in nato Splitu. V 5. prekomorski brigadi je potem 
sodeloval v bojih na otoku Pagu, v Liki, Suhi krajini in Kočevju.639

Zopet v domovini
Na prvi ponovni stik z domovino ni imel najboljših spominov. Znal je pove-
dati, da so partizani bivšim 'mobilizirancem', ki so se prišli borit v domovino, 
najprej pobrali velik del opreme, ki so jo dobili v Angliji. Tudi enote so 'razbili' 
in jih pomešali v druge partizanske enote.

633 Mestece Best leži na jugu Nizozemske v bližini Eindhovena.
634 Jug. – Jugoslavijo
635 Največji letalski napad v zgodovini človeštva, v katerem je sodelovalo preko tisoč letal in nekaj deset 

tisoč padalcev.
636 http://en.wikipedia.org/wiki/327th_Infantry_Regiment_(United_States) in http://www.amazing-

-planet.net/slike/market-garden-chronology/market_garden_day_6_map.jpg
637 Pesem Izgnancev z naslovom Oh, kako dolga, dolga je pot. Nande jo je zapisal (2. 1. 1945) v beležnico, 

ki jo je prinesel s sabo iz Anglije. Verzija, ki jo je zapisal, se delno razlikuje od izgnanske verzije. Druge 
kitice, ki se nanaša na lager, Nande ni zapisal. (D-Ho0005 fond Hohkraut)

638 Iz beležnice (D–Ho0005) je razvidno, da je Nande bil 2. 1. 1945 v Gravini pri Bariju.
639 iz življenjepisa, napisanega l. 1946; D–Ho0010

Sedmega maja 1945 je bil lažje ra-
njen640 v Orlah pri Ljubljani, nato so 
ga že konec meseca (28. maj) do-
delili v skladišče kot 'magacinerja' 
v Šempeter v Savinjski dolini, kjer je 
imela Gubčeva brigada641 skladišče 
hrane. Tam je delo opravljal do 24. 
novembra 1945.642 K njemu se je 
večkrat odpravil tudi brat Poldi, ki 
je v majhnem nahrbtniku prinesel 
za mamo (Heleno Zupan) kavo.643 
V kartotečni poli Štaba Slovenske 
divizije narodne obrambe je pod 
rubriko 24 zapisano, da je bil odli-
kovan z redom za hrabrosti v juliju 
1945, ki so ga podeljevali za izkazan 
pogum v boju.

V Kartotečno polo KNOJa so pod 
karakteristikami Nandeta zapisali:

»Je dober borec, je discipliniran, je zelo vesten in povelja vestno in točno izvršuje. 
Do nadrejenih ima pravilne odnose, kakor tudi do podrejenih. Politično je srednje 
zgrajen.644 Je pošten in tovariški, ter je kot tak pri borcih zelo priljubljen. V družbi 
se dobro zadrži. V moralnem pogledu je dostojen in kot tak ima vse možnosti za 
nadaljnji razvoj.«

V letu 1946 je Ferdinand zapisal svoj življenjepis.645 Takole se glasi:

Življenjepis Hohkraut Ferdinanda   Rimske toplice 2. XI. 46.

Podpisani Hohkraut Ferdinand sin Jerneja in matere Helene roj. Zupan rojen 
10.  V.  1915 v Sv. Miklavžu nad Laškem srez Laški, sedaj stanujoč Toplica 12  K.L.U. 
Rimske Toplice okraj Celje okolica okrožje Celje.

640 Po navedbah Ivana Hohkrauta je imel prestreljeno roko nad zapestjem, ki jo je hitro saniral.
641 IV. brigada XV. divizije
642 kartotečna pola KNOJ; D–Ho0001
643 Helena naj bi bila ljubiteljica prave kave.
644 To bi lahko razumeli, kot da ni bil ravno najbolj goreč pristaš komunizma.
645 Original življenjepisa je bil najden kot zapuščina Frančiške Hohkraut, rojene Slanšek, in je datiran 2. 11. 

1946. Prepisan je dobesedno, zaradi jasnejše slike Nandetovega izražanja.

Slika 147: Vojaška knjižica (Solider's book), ki 
jo je Nande prejel v ujetništvu v Angliji.

Operacija Market Garden

Operacija Market-Garden (izvirno angleško Operation Market-Garden; možni slovenski prevod Operaci-
ja Zelenjavni vrt) je bila največja letalsko-desantna operacija v zgodovini človeštva (uporabili so 33.000 
padalcev), s katero so hoteli zavezniki zavzeti mostove v koridorju nizozemskih mest Eindhoven, Nijme-
gen in Arnhem. Prehod teh mostov bi zaveznikom omogočil neposredni vstop v Nemčijo in zaključek 
vojne pol leta prej. Pobudo za operacijo, ki jo je potem tudi sam vodil,  je dal angleški feldmaršal Mont-
gomery. V operaciji so sodelovale 101., 82. ameriška padalska divizija, 1. letalsko-desantna angleška 
divizija (sile Market) ter 30. tankovski korpus (sile Garden). Operacija je spodletela zaradi nepričakovane 
navzočnosti 10. SS tankovske divizije v Arnhemu, ki je porazila Angleže v tem mestu.

Med operacijo so zavetniki izgubili med 15.130 in 17.200 vojakov ter ogromno opreme, Nemci pa 7.500 
do 10.000 vojakov.

Slika 145: Nande v uniformi nemške vojske 
po mobilizaciji l. 1944

Slika 146: Nandetova beležnica z datumi 
pomembnih dogodkov med spopadi v 
Normandiji (l. 1944)
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Pred kapitolacijo stare Jugoslavije bil sem poklican k vojakom, nato se vrnem po 
kapitulaciji v Rimske toplice v začetku maja meseca 1941. Takoj nato sem bil spre-
jet k železnici kjer sem bil že prej od leta 1937. Že v avgusta meseca 1941. so me 
premestili v Semering nato na Dunaj k delovnem vlaku kod delavca. Ostal sem vse 
do 1944. leta pri železnici v Avstriji nakar sem dobil med drugimi tudi jaz poziv za 
nemško vojsko, ker sem vežbal v Velsu od tam sem bil poslan na fronto. Septembra 
1944 __ v Holandijo. V par dnevih smo se dali od Angležev ujet skupina Sloven-

cev in prišli smo u ujetniško taborišče v 
London. Tu sem zaprosil za premestitev 
v peto prekomorsko brigado, ke sem 
se tudi sprevozil do Splita. Udejstvoval 
sem se v borbah na otoku Pagu, Liki, 
Suhi krajini, Kočevju do osvoboditve 
Ljubljane in tam sem bil tudi ranjen. Po 
osvoboditvi ostal sem v bolnici do oz-
dravljenja in potem sem bil premeščen 
v Gubčevo brigado. __ __ bil sem 6. XII. 
1945. tim sem bil demobiliziran sem 
zaprosil za službo nazaj na železnico 
in bil sem sprejet januarja 1946. leta v 
skladišče Zidani most kjer se še danes 
nahajam v službi.

 Hohkraut Ferdinand

Zdravstvene težave z želodcem je 
imel Nande že pred vojno. Po vojni je 
delal kot skladiščnik na železniški po-
staji v Zidanem Mostu. V maju l. 1948 
pa je pri dvigovanju bremen utrpel 
poškodbo notranjih organov, tako da 
so mu rano na želodcu morali tudi 
operirati.646 Predpisano je imel dieto, 
vendar so se težave nadaljevale še v 
naslednjih letih. Zato mu je zdravni-
ška komisija v letu 1951 izdala odloč-
bo o 40-odstotni zmanjšani delovni 
sposobnosti.647

Dva dni po svojem tridesetem roj-
stnem dnevu (12. 5. 1950) je v Ma-
riboru z dobrim uspehom položil 
strokovni izpit za skladiščnika, ma-
nipulanta in tranziterja.648 Potem je 
opravljal delo vlakovnega manipu-
lanta, kar je razvidno tudi iz Odločbe 

Zavoda za socialno zavarovanje iz l. 1955.649

Istega leta, 30. septembra, se je v Radečah poročil z vdovo Frančiško Slanšek, prej 
poročeno Klančišar. Priči sta bila Anton Flis, mož Karoline Hochkraut, in Mirko 
Slanšek, brat Frančiške.650 Živela sta v Zidanem Mostu, na naslovu Sv. Peter 100,651 

646 odločba Državnega zavoda za socialno zavarovanje; D–Ho0011
647 odločba zdravstvene komisije; D–Ho0019
648 spričevalo o položenem strokovnem izpitu; D–Ho0014
649 D–Ho0022 fond Hohkraut
650 izpisek iz poročne matične knjige; D–Ho0016
651 današnje Obrežje na levem bregu Savinje

to je večstanovanjska hiša z rdečo fasado. Ob koncu novembra se jima je rodil 
sin Rudolf Hohkraut (r. 25. 11. 1950).

V letu 1953 je avgust in september preživel v strahu, da ga pokličejo na oro-
žne vaje, saj je bila usoda Svobodnega tržaškega ozemlja652 še negotova. 
Nande, naveličan vojn, pa se je najbolj bal, da bi moral zapustiti ženo in sina 
in zopet oditi v vojno.

Usodna nesreča

Nande je bil oktobrskega večera (13. 10. 1953) pri Flisih,653 kjer je pomagal 
spravljati sadje. Zvečer se je vračal domov. Ko je vlak zapeljal mimo hiše, v 
kateri je stanoval z družino, je še pomahal ženi Faniki skozi okno in se na-
smehnil.654 Nekaj sto metrov zatem je vlak ustavil pri signalu. Da se mu ne bi 
bilo potrebno vračati s postaje v Zidanem Mostu nazaj v Obrežje, je kot že 
mnogokrat stopil z vlaka na kamnito ograjo nad Savinjo. Verjetno zaradi utru-
jenosti in zajetne teže nahrbtnika z jabolki je omahnil preko visokega zidu na 
cesto. Čeprav Nandeta ni bilo domov vso noč, žene Fanike ni pretirano skrbe-
lo, saj je predvidevala, da je na postaji srečal koga izmed sodelavcev, prijateljev in 
se je zaklepetal pozno v noč. Proti jutru ga je našel Matevž Koritnik, nakar so ga 
odpeljali v bolnišnico v Trbovlje. V bolnišnici je bil tri dni in tri noči,655 se maminih 
besed spominja Nandetov sin Rudi, ki ob očetovi smrti še ni dopolnil tri leta. Imel 
je prelomljeno lobanjo in lobanjsko dno in okvaro centralnega živčevja, vendar 
naj bi smrti botrovala predvsem pljučnica.656

Umrl je v soboto, 17. 10. 1953, ob devetih zvečer v bolnici v Tr-
bovljah. Naslednji dan je ponj prišel brat Ivan Hohkraut s služ-
benim vozilom (Prago) in ga odpeljal domov. 

Pokopali so ga dva, tri dni pozneje. Danes počiva v grobu sku-
paj z očetom Jernejem, materjo Heleno in ženo Frančiško v 
Rimskih Toplicah.

Žena Fanika se je po njegovi smrti zaradi nenehne tesno-
be, kadar je hodila mimo kraja nesrečnega dogodka, naj-
prej preselila na drugi breg Savinje v neposredno bližino 
cementarne v Zidanem Mostu. Nekoliko pozneje, v začetku 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, pa se je skupaj z otroko-
ma in s svojim ostarelim očetom Miho preselila v Spodnje 
Brezno, novonastalo naselje, med lokalci imenovano Vila v 
Zidanem Mostu. Izreden čut za družino je (kot že mnogo-
krat) pokazal Rudijev ded Jernej (glej »Bartolomej Hochkraut  
(1875–1965)« na strani 139), saj je za nakup in obnovo hiše Fa-
niki prispeval sto tisoč dinarjev.657

Sin Rudolf je ob koncu sedemdesetih let hišo dogradil in po-
polnoma prenovil, tako da živi v njej še danes. Poročen je z 
Marijo, rojeno Škruba, s katero imata sinova Mateja in Uroša ter hčer Tino. 

652 Ozemlje Trsta in dela Primorske, ki je bil po vojni nekaj časa nevtralno ozemlje. (http://sl.wikipedia.org/
wiki/Svobodno_tr%C5%BEa%C5%A1ko_ozemlje)

653 Njegova sestra Karlina je bila poročena Flis.
654 po besedah njegove pastorke Jožefe Klančišar
655 Podatek drži, saj je iz mrliškega preglednega lista razvidno, da je bil pokojni hospitaliziran od 14. do 17. 

10. 1953. (D-Ho0021 fond Hohkraut)
656 mrliški pregledni list; D-Ho0021 fond Hohkraut
657 pobotnica z dne 6. avgusta 1961; D–Ho0024; fond Hohkraut

Slika 148: Rokopis življenjepisa iz leta 1946 

Slika 149: Fani in Nande sta se poročila 
konec septembra leta 1950 v Radečah

Slika 150: Nande na parah (l. 1953)
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Anton Hochkraut  
(1917–1980)

Imena: Anton, Tone

Rojstni podatki: roj. 14. februarja 1917; Toplice 

Dočakana starost: 63 let

Število otrok: 3

Tone, rojen 14. 2. 1917 v Rimskih Toplicah, je obiskoval državno deško meščansko 
šolo v Celju. V juniju 1934 je, kot je razvidno iz izvestja, uspešno opravil popravni 
izpit.658 Ker ni imel možnosti zaposlitve, se je skupaj s še nekaj vrstniki leta 1935 
(spomladi) odločil, da bi odšel v aktivno vojsko. Štiri leta se je šolal v vojaški šoli 
v Šabcu, specializiran je bil kot pontonski inženir in pridobil čin narednika. Pred 
drugo svetovno vojno je odšel na tako imenovano 'Rupnikovo linijo'659 pri Škofji 
Loki in nato še v Smederevo. Ko se je začela vojna, so se morali vrniti v svoje 

enote, se pravi nazaj na Rupnikovo linijo, vendar so jih v okolici Zagreba že 
prestregli vojaki Hitlerjeve vojske, ki so prodirali z Madžarske. Poslali so jih v 
ujetništvo v Zagreb, kjer so jih zaprli v neko barako. Tone je pobegnil skupaj 
z narednikom iz hrvaškega Zagorja. V Zagorju se je preoblekel v civilista in se 
pretežni del poti peš vrnil domov.

Ker so ob okupaciji Nemci začeli intenzivno graditi infrastrukturo, se je Tone 
kmalu zaposlil v bližnjem kamnolomu (pruhu), kjer je kopal pesek (šuder). 
Dobil je stalno zaposlitev kot fizični delavec pri gradnji ceste. Ker je bil zelo 
dojemljiv in je dobo obvladal nemški jezik, ki ga je pridobil že v meščanski 
šoli, je na inž. Vinklerja, vodjo gradnje, očitno naredil dober vtis, saj je kmalu 
dobil svojo delovno skupino, ki jo je vodil nekje do jeseni leta 1941.660

V novembru 1941 pa je odšel na Dunaj. Nemška vojska je potrebovala ljudi z 
gradbenim znanjem. Iz Rimskih Toplic jih je odšlo več, poleg Antona še Fric 
Ožek, Jože Stritar in drugi. Na Dunaju so pristopili v vojaško gradbeno enoto 
OT (Organisation Todt),661 ki je delovala v Ukrajini, neposredno za fronto.

Rusija
Organizacija Todt je bila civilno-vojaška inženirska enota tretjega rajha, poi-
menovana po njenem ustanovitelju in enem izmed začetnikov nacističnega 
gibanja Fritzu Todtu. Enota je imela pomembno vlogo pri izvajanju gradbe-
nih projektov v predvojnem času in tudi med samo drugo svetovno vojno. 

Delovali so na ozemlju Nemčije ter na osvojenih ozemljih od Francije do vključno 
Rusije.

Tone je pripadal OT-Einsatzgruppe Ost s sedežem v Kijevu, ki je na ozemlju 
današnje Ukrajine urejala predvsem ceste. Člani enote so večinoma vodili in na-
črtovali delo, dela pa so izvajali ujetniki.

658 Izvestje Državne deške mestne šole v Celju za l, 1934/35, str. 7.
659 Rupnikova linija je sistem utrdb, ki ga je v tridesetih letih 20. stoletja gradila starojugoslovanska vojska 

na meji med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo. Z rapalsko pogodbo iz leta 1920 je bila dolo-
čena meja na črti Peč–Jalovec–Triglav–Vogel–Podbrdo–zahodno od Blegoša–Žiri–Hotedršica–Plani-
na–Snežnik–Reka. Zaključek del so načrtovali za leto 1946/47, vendar so se ob začetku 2. svetovne 
vojne, ko se je po kapitulaciji starojugoslovanska vojska umaknila, dela na še nedokončanih utrdbah 
takoj prenehala. Obrambna črta Rupnikove linije ni nikoli služila svojemu namenu, utrdbe niso bile 
nikoli uporabljene v vojaške oz. obrambne namene.

660 po besedah brata Ivana Hohkrauta
661 Podrobnejša razlaga na spletni strani http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt.

»… Vozili smo okoli 30 metrov na široko. Ko pa je petnajst minut deževalo, 
se je vse ustavilo. Vsi stroji so obtičali v blatu,« pripoveduje po besedah brata 
Toneta mlajši brat Ivan Hohkraut. Tone je bil v nemški uniformi tri leta, v Rusiji 
je preživel tri zime in bil tudi odlikovan z Ostmedaille662 in Eisernes Kreuz.663

V jeseni 4. oktobra 1942, verjetno ob dopustu, sta se Tone in njegova izvo-
ljenka Olga, rojena Kukovičič (r. 10. 6. 1922, Blanca), iz Lokavca, poročila. Iz 
poročnega lista je razvidno, da je Tone že takrat nosil čin O.T. Maister, pozneje 
pa celo čin Obermaister.

Starša izbranke Olge sta bila Jožef Kukovičič (1897–1971) in Hermina, rojena 
Mirt (1900–1980), poročena 21. maja 1922 v Sevnici, živeča v Lokavcu, h. št. 
53. Poleg Olge sta imela še dva mlajša otroka, Jožo, por. Kokalj (1924–1984), 
in Vladimirja (1928–2002).

Jeseni 1944 se je vrnil iz Rusije. Moral bi se pridružiti splošnemu ljudskemu 
odporu (Volkssturm), se preobleči v običajno zeleno uniformo in pomagati 
braniti Tretji rajh. Tone je vedel, da sreče ne gre izzivati v nedogled. Napisal  
je pismo Olgi, ki ga je na pošto na Dunaju odnesel eden izmed njegovih ko-
legov iz Rusije. V pismu je sporočal, da je prišel iz ruske fronte in da mora v 
splošno vojsko. V resnici pa je bilo pismo samo krinka, da ne bi posumili, da 
se je vrnil domov. Na prvi pogled je bilo videti, kot da se je izgubil v vojni vihri 
nekje na Dunaju. Tako ga Nemci niso iskali doma, kamor je prišel nekje po 
vseh svetih.664

Doma se je skrival v bunkerju, ki si ga je pripravil v ta namen. Kljub temu ga je 
okupator odkril, saj njegovi hčeri navajata, da so očeta Nemci odpeljali neznano 
kam. Govorilo se je, da nekdo, podoben Tonetu, leži mrtev ob cerkvi Lurd. Žena 
Olga in Tonetova sestra sta odhiteli k cerkvi. Ker mrtvec na srečo ni bil Tone, sta 
nato odšli še naprej v zapor v Trbovlje. V resnici so ga odpeljali v zapore v Stari 
pisker, do koder ni prispel, saj jim je že na poti do tja uspel pobegniti.

Iz kartoteke Zveze borcev je razvidno, da je od 10. 10. 1944 do 15. 5. 1945 
aktivno sodeloval v narodnoosvobodilnem boju (NOB).665

Zaznamovan
Ob koncu vojne je sodeloval pri Narodni zaščiti, kjer je opravljal predvsem 
administrativna dela, pri katerih se 'prekaljeni' borci niso najbolje znašli. Po-
zneje pa je opravljal tudi naloge ekonoma. Glede na svojo izobrazbo in vojne 
izkušnje pa je povsem razumljivo, da je bil imenovan za rezervnega vojaškega 
podoficirja.666

Še nekaj let po vojni je vodil tudi usposabljanje mladih. Učil jih je vojaških 
veščin in praktičnega ravnanja z orožjem. Zbirališče so imeli v mauti,667 kjer je 
bil v spodnjem delu stavbe en prostor namenjen prav za te potrebe, pouk so 
izvajali tudi na igrišču pod bazenom.

Delo je dobil na železnici, ko so delali progo Ljubljana–Vrhnika. Bil je zavirač na 
tovornem vlaku, s katerim so vozili material. Jeseni so ga poslali v prometno 
šolo v Podbrdo, nato je služboval kot prometnik. Čeprav je naredil tudi tečaj 
za šefa postaje, ni tega delovnega mesta nikoli zasedel.

662 Medalja ruske fronte, več na spletni strani http://www.ww2awards.com/award/137.
663 EK Železni križec, podrobnejša razlaga na spletni strani http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni_

kri%C5%BEec.
664 1. november
665 Datumi se ne ujemajo s pričevanjem brata Ivana, zato niso povsem natančni. (D-Ho0140 fond Hoh-

kraut)
666 osebna kartoteka ZB OO Laško
667 Ime za poslopje, kjer se je plačevala mostnina. V času Avstro-Ogrske naj bi plačevali po 4 krajcarje za v 

obe smeri, obiskovalci zdravilišča pa so imeli prehod brezplačen. Stavbo so podrli leta 1997.

Slika 151: Kadet Tone pred domačo hišo v 
Rimskih Toplicah (ok. l. 1936)

Slika 152: Anton in Olga sta se poročila med 
vojno, l. 1942.

Slika 153: Tone na delovnem stroju nekje v 
Ukrajini med II. sv. vojno
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O Tonetu sem našel podatke tudi v zloglasnih dosjejih UDBE. Pod zaporedno 
številko 315672. je zapisano naslednje:

315672. HOHKRAUT | Anton rojen: 14/02/17 | CR:0174258-2 ST.CR:0564681

kraj roj.: Rim Toplice * Občina Roj.: Laško * očetovo ime: Jernej * materin dekliški 
priimek: Zupan * ime matere: Helena * občina prebivališča: Laško * kraj prebivali-
šča: Rimske Toplice 12 * poklic2: delavec * narodnost: slovenska * državljanstvo2: 
Jugoslavija * spol: moški

***** oseba je zabeležena v kazenski evidenci

DV: dosje SDV:ZA –0000450–03869

Iz tega sklepam, da je bil Tone zaradi vojskovanja v Rusiji pod drobnogledom 
režima tudi po vojni.

Z družino so stanovali v mauti, pri mostu preko Savinje v Rimskih Toplicah. Z 
ženo Olgo Kukovičič sta imela tri otroke, Mileno, Zdenko in Marjana.

Umrl je 21. februarja 1980, star dobrih 63 let. Pokopan je skupaj z ženo Olgo 
(u. 28. 9. 1995) na pokopališču v Rimskih Toplicah.

Najstarejša hči Milena se je v letu 1964 poročila z Dragom Počivalškom (1945–
2017) iz Velikega Širja.668 Imela sta dva sinova, Damjana in Boštjana. Drago je bil 
vrsto let član pihalne godbe iz Zidanega Mosta.

Hči Zdenka se je poročila z Andrejem Mažgonom, s katerim imata hčer Nino.

Sin Marjan, poročen z učiteljico Ireno Martinšek, živi v Globokem pri Rimskih To-
plicah. Zakonca imata dve hčeri, Tanjo in Matejo. Marjan je dolgoletni športni 
sodnik v prostem plezanju669 in predsednik Plezalnega kluba Rimske Toplice.670

Tonetova vnukinja Mateja Hohkraut je bila v začetku tisočletja ena izmed naj-
uspešnejših slovenskih plezalk v balvanskem plezanju.671 Osemkratna državna 
prvakinja je po končani športni karieri uspešno diplomirala na fakulteti za šport 
v Ljubljani.672

Frančiška Hochkraut Gračner  
(1920–1974)

Imena: Frančiška, Fanika, Fani

Rojstni podatki: roj. 19. januarja 1920; Toplice

Dočakana starost: 54 let

Število otrok: 1

Fani se je rodila 19. januarja leta 1920. Delala je kot natakarica na Stari pošti, Novi 
pošti, bazenu itd. 

Po vojni se je civilno poročila z zastavnikom Jožetom Gračnerjem (r. 25. 10. 1925, 
u. 11. 12. 1988). Imela sta sina edinca Branka (1950–2010).

668 Celjski tednik, 11. 9. 1964
669 https://ksp.pzs.si/seznam_kadri.php?pid=6
670 https://www.pzs.si/drustva.php?pid=328
671 Novi tednik, NT&RC (31. 8. 2010), letnik 65, številka 68.
672 http://www.zasavc.net/novica/plezalna-stena-v-gorah/7427/

Fani je znala igrati tudi na 'frajtonarico' in citre, igranja harmonike je naučila 
tudi sina Branka. Družina je živela v hiši, ki so jo postavili v Globokem na levem 
bregu Savinje, ravno nasproti letnega kopališča.

Umrla je 27. oktobra leta 1974 za posledicami raka na rodilih. Pokopali so jo na 
pokopališču v Rimskih Toplicah.

Sin Branko je bil učitelj praktičnega pouka v Srednješolskem centru v Celju, 
poleg tega je bil navdušen alpinist in športnik. Umrl je po mučni bolezni, ve-
liko prezgodaj, tako kot tudi njegov mlajši sin Uroš.

Uroš se je kot izkušen alpinist AO Celje Matica smrtno ponesrečil pri sestopu 
v dolino Tamar, po uspešno preplezani smeri s kolegico Majo Lobnik, in to 
ravno na dan prve obletnice očetove smrti.673

Poleg Uroša je Branko z ženo Jožico Aleksič imel še sina Jerneja.

Gračnerjevi so lastniki precejšnje zapuščine fotografij rodbine Hochkrautovih, 
saj sta bila Jernej in Helena Hochkraut v letu 1965 v oskrbi pri hčeri Frančiški.

Karolina Hochkraut Flis  
(1923–1993)

Imena: Karolina

Rojstni podatki: roj. 25. oktobra 1923; Toplice

Dočakana starost: 69 let

Število otrok: 2

Karlina se je rodila 23. oktobra leta 1923. Obiskovala je meščansko dekliško 
šolo v Celju, kjer je v l. 1936–37 uspešno opravila prvi razred. Predmetnik v 
tem letu so sestavljali predmeti: verouk, slovenščina, srbohrvaščina, nemšči-
na, zemljepis, prirodopis, računstvo in petje.674 Prav tako uspešno je naslednje 
leto opravila drugi razred. 

Med vojno je delala v Toplicah kot servirka.675 Z Antonom Flisom (r. 18. 5. 
1920), doma nad Povčenovim, sta se poročila 18. februarja leta 1952.676

Z Antonom sta imela dva otroka, Nevenko in Zvoneta. Na Polulah pri Celju sta 
kupila hišo, Anton pa je imel tudi obrt – instalaterstvo. Karolina je ostala doma 
kot gospodinja in skrbela za družino.

Sin Zvone se je poročil na severno Primorsko v Novo Gorico, kjer si je ustvaril 
družino. Hči Nevenka (poročena Breznik) pa je ostala doma na Polulah.

Anton Flis je bil, kot je razvidno tudi iz dokumentacije, poročna priča Ferdi-
nandu Hochkrautu.677 

Karolina je umrla 29. avgust 1993 in je pokopana v Celju. Mož Tone je umrl 13. 
decembra 2009.

673 http://www.gore-ljudje.net/novosti/63884/
674 Izvestje državne dekliške meščanske šole 'Kraljice Marije' v Celju za šol. l. 1936/37
675 Po izjavah brata Ivana, v Nandetovi Kartotečni poli (KNOJ) pa je navedeno, da je bila kuharica.
676 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
677 izpisek iz poročne matične knjige; D–Ho0016

Slika 155: Frančiška Hochkraut, poročena 
Gračner

Slika 154: Tone in žena Olga z otroki Mileno, 
Zdenko in Marjanom na izletu v zagorskem 
Kumrovcu

Slika 156: Karolina Hochkraut, poročena Flis
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Ivan Hohkraut  
(1928)

Imena: Ivan

Rojstni podatki: roj. 16. novembra 1928; Toplice

Dočakana starost: -

Število otrok: ni imel otrok

Ivan Hohkraut se je rodil 16. novembra leta 1928. Ime je dobil po Jernejevem 
prvorojencu, ki se je kot najstnik tragično utopil. Šolo je pričel obiskovati leta 
1935 v bližnji Šmarjeti. Bil je dober učenec, kar je razvidno tudi iz njegovih 
spričeval, ki jih je ohranil do danes. Najboljši je bil pri geografiji.

V času vojne je obiskoval zaključne razrede osnovne šole, zato je ob koncu 
vojne tudi on že moral paziti in se skrivati, da ne bi bil mobiliziran. Med drugo 
svetovno vojno je imel fotoaparat, tako da so se nekateri posnetki ohranili še 
do danes, kot na primer fotografija iz 4. maja 1945, na kateri je upodobljen 
nemški konvoj in pešaki, ki se umikajo z Balkana skozi Rimske Toplice (glej Sli-
ka 14). Vso vojno vihro je doživljal skozi svoja zgodnja najstniška leta. Seveda 
je moral biti tudi v močno oporo pri delu na kmetiji, ker sta bila starša že v 
letih, bratje pa na bojiščih.

Leta 1948 je tudi on odšel k vojakom. Vojaški rok je služil pri tankovskih eno-
tah v Vrhniki. Po služenju vojaškega roka je bil nekaj časa doma, kjer je skupaj 
z Leopoldom pomagal na posestvu. V jeseni leta 1950 pa je pričel službovati 
kot profesionalni šofer. Najprej je delal v Strojni tovarni Trbovlje (STT) kot šo-
fer direktorja, nato pa kot šofer rešilnega avtomobila v zdravilišču v Rimskih 
Toplicah (v letih 1954–56).

V letu 1953 se je moral za mesec in pol udeležiti orožnih vaj.678 Službo v STT je 
zapustil zaradi dela na domačiji, saj je predvideval, da bo s službo bližje doma in 
z vnaprej določenim delovnim časom lažje izkoristil čas.

Po smrti staršev ni ostal na domačiji, temveč se je 24. junija 
leta 1956 poročil s sokrajanko Olgo Anderluh (r. 2. 5. 1930, 
u. 3. 4. 2000).679 V tem letu je oktobra sprejel tudi službo 
šoferja rešilnega avtomobila v zdravstvenem domu v La-
škem, kjer je delal do leta 1990. Delo je bilo dinamično 
in naporno,680 tako da zna Ivan o svojem delu povedati 
marsikateri zanimiv dogodek.

Z ljubeznijo in s spoštovanjem se spominja svojih 
najbližjih, svoje družine. O vsakem od njih zna poveda-
ti marsikaj in tudi kronologijo družine dobro pozna, še 
danes ga odlikuje spoštovanja vreden spomin za letnice 
in zaporedje posameznih dogodkov.

Brez njega in njegovih spominov bi bilo tole besedi-
lo precej bolj siromašno in oropano slikovitih opisov iz 
zakladnice Hohkrautove rodbine.

678 Glej Ferdinand Hochkraut v letu 1953.
679 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
680 24–24, vsak drugi dan 24-urni delovnik

Leopold Hochkraut  
(1931–1982)

Imena: Leopold, Poldi

Rojstni podatki: roj. 9. oktobra 1931, Celje

Dočakana starost: 50 let

Število otrok: 5

Poldi se je rodil kot najmlajši sin, takrat šestinpetdesetletnemu Jerneju in pet-
inštiridesetletni Heleni, 9. oktobra 1931 v celjski bolnišnici.

Odraščal je pretežno skupaj z bratom Ivanom (glej »Ivan Hohkraut  
(1928)« na strani 162), saj so ostali sorojenci bili veliko starejši od njiju.

Med drugo svetovno vojno je bil še tako mlad, da je ostal doma pri starših. Po 
vojni pa je služil vojaški rok kot šofer, najprej v vojvodinski Ečki in nato v Puli.

Poročen je bil dvakrat. S prvo ženo Dragico Klepej (1934–1964) se je poročil 
poleti leta 1954.681 Imela sta sina Leopolda ml.

Z drugo ženo Ivano Knez (1931–2001) iz Brodnic sta se poročila 8. junija 1957 
v Šmiklavžu nad Laškim.682 Imela sta štiri otroke, hčer Ivico in tri sinove, Stanka, 
Francija in Danijela.

Najprej je delal kot traktorist v Celju, nato v kmetijski zadrugi v Rimskih Topli-
cah. Pozneje je delal tudi na železnici, kjer je preživel hudo nesrečo.

»Ko je plezal na lokomotivo, se je oprijel palice, za katero je mislil, da je trden 
oprijem, nakar se je le-ta snela in Poldi je vznak padel najprej iz lokomotive 
na železno ograjo ob progi in nato čez zid na kup peska ob cesti. Dogodek 
se je naredil pred prvim tunelom na cesti od Radeč proti Zidanemu Mostu,« sta 
povedala Ivan in njegov nečak Rudi Hohkraut.

Pozneje je delal na železniški postaji kot vratar.

Poldi je imel raka na pljučih. Umrl je 12. junija 1982 in bil pokopan na pokopališču 
v Rimskih Toplicah.

Tudi najstarejši sin Leopold ml. (1954–2013), oziroma Poldi kot so ga klicali 
domači, je že pokojen. Sinova Stanko in Franci sta si uredila hiši na domačem 
posestvu v Rimskih Toplicah, najmlajši sin Dani, lastnik gostišča Hochkraut, pa živi 
v Koncu nad Lazišami.

681 Savinjski vestnik, 27. 8. 1954.
682 Status animarum sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah

Slika 157: Ivan Hohkraut med služenjem 
vojaškega roka (l. 1949)

Slika 158: Ivan je bil poklicni šofer. Na 
fotografiji je poleg njega službeni avto 
podjetja STT iz Trbovelj.

Slika 159: Poldi Hochkraut
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Fotoalbum

Slika 160: Jernej Hochkraut, okoli l. 1906

Slika 161: Ferdinand in Anton Hochkraut na 
dovozu Frančeve domačije. Na ovratniku 
suknjičev imata všit žalni trak v spomin na 
ustreljenega kralja Aleksandra I. (1934).

Slika 164: Marija Breznikar, r. Hochkraut, in 
mož Edvard Breznikar s kolesom (1939)

Slika 162: Hochkrautovi otroci: Fanika, Poldi, 
Marija, Ivan in Tone (ok. l. 1935)

Slika 163: Jernej in Helena, r. Zupan, z 
otroki: (od leve) Ivan, Marija, vnuk Jože ml., 
Poldi, vnukinja Ema, Karolina in Fani pred 
Frančevo kmetijo (ok. l. 1944).

Slika 165: Portret sester Karoline in Fanike 
Hochkraut (1939)

Slika 166: Fani, Ema Breznikar, Marija, p. 
Breznikar, Karolina, Ivan in Poldi Hochkraut

Slika 167: Fanika Hochkraut, por. Gračner 
(1920–1974)

Slika 168: Nande s sodelavcem, Dunaj (ok. 
l. 1944)
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Slika 174: Poročna slika Ivana Hohkrauta in 
Olge Anderluh (1956)

Slika 175: Poroka Poldija Hochkrauta in 
Ivane Knez

Slika 176: Fani, Ivan in svakinja Olga na 
domačem travniku

Slika 169: Poroka Poldija Hochkrauta in 
Dragice Klepej; poročni priči svak Tone in 
sestra Karolina Flis, r. Hochkraut (1954)

Slika 170: Nande Hohkraut (1915–1953)

Slika 171: Jernej in Helena s hčerama Faniko 
(levo) in Karlino (desno) ter vnuki Jože ml., 
Branko in Drago (ok. l. 1952)

Slika 172: Nandetov sin Rudi in pastorka 
Joža, Briše (ok. l. 1953)

Slika 173: Fani Gračner, roj. Hochkraut, sin 
Branko in mož Jože
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Slika 177: Tonetova družina s sosedi ob 
mauti v Rimskih Toplicah, ok. l. 1958; (od 
leve) Slavka Suhodolčan, por. Flis, Olga, 
roj. Kukovičič, Tone Hochkraut, Olga 
Suhodolčan, roj. Pečnik, Jože Suhodolčan 
iz Razborja, otroka na levi sta Milena (Beba) 
in Marjan.

Slika 178: Jože z družino; poleg njega so 
na fotografiji še mama Julijana, Darinka, 
Jože ml., Nada in Drago

Slika 179: Članek o izpadu električne 
energije med operacijo srca Rudija 
Hohkrauta iz Zidanega Mosta. Sin Nandeta 
je se je rodil s prirojeno srčno napako. 
Operacijski poseg, ki bi se lahko končal 
tragično, se je zaradi srečnega spleta 
okoliščin za šestnajstletnega fanta končal 
srečno.

Slika 180: Rudi Hohkraut z ženo Marijo, 
rojeno Škruba, ter nečakinjo Natašo Skubic 
in sinom Matejem pred domačo hišo (l. 
1976)

Slika 181: Poročna fotografija Draga in 
Milice Hochkraut; stric Ivan (levo), brat Jože 
ml. (desno)

Slika 182: Marija Hochkraut, por. Breznikar 
z možem Edvardom in otrokoma Heleno 
(Heliko) in Edijem

Slika 183: Jernej Hochkraut z ženo Heleno 
in vnuki; Ema Breznikar, Poldi ml., Ivica in 
Stanko Hochkraut

Slika 184: Družina Poldija Hochkrauta; (od 
leve) Dani, Stanko, Ivica, Poldi ml. mama 
Ivanka in Franci
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Martin Hochkraut ml. 
(1882–1961)

Imena: Martin, Tinček

Rojstni podatki: roj. 9. maja 1882; Laziše 37, Sv. Miklavž nad Laškim

Dočakana starost: 78 let

Število otrok: 8

Martin ml. se je rodil kot zadnji izmed petih otrok Martina in Helene. Rojen je bil 
na Brinškovem, na domačiji matere Helene. V letu 1906 se je poročil z Magdale-
no Volavšek (r. 8. 7. 1883, u. 13. 10. 1955), še isto leto se jima je rodil prvorojenec 
Franc. V tem času je družina še živela na Vodiškem. Martin, ki je delal na žele-
znici, je od brata verjetno v izplačilo prejel hiško v Brstovnici (h. št. 76), saj je bil 
drugorojenec Alojz že rojen na tem naslovu.

Pozneje, vsekakor pa po letu 1921, ko je v delavski knjižici sina Franca omenjeno 
bivališče Lokavec 76, si je Martin postavil domačijo 'na hribu'. O tem priča zapis 
Janka Orožna v gradivu za zgodovino Rimskih Toplic:

»… Nizko toda strmo vzpetino, ki Gunškovi domačiji zapira pogled na cesto, je 
kupil Martin Hohkraut in si na vrhu zgradil domačijo.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 
1959, str. 160)683

Družine se je prijelo ime 'betlehemski Hochkrauti', saj so za razliko od 'hostnih' 
stanovali na vzpetini onkraj Savinje, veljali pa so tudi za dokaj pobožne.

Martin in Helena sta imela osem otrok, o čemer priča tudi članek iz časopisa 
Slovenski gospodar (18. februar 1931):

»Lože pri Rimskih Toplicah. Tukaj sta obhajala srebrno poroko v krogu osmih 
otrok, prijateljev ter znancev zakonska Martin in Helena Hochkraut. Še na mno-
ga leta!«

Martin je umrl 13. februarja 1961 na domačiji v Brstovnici.684 Pokopali so ga dva 
dni pozneje, ko je na ta predel Evrope padel popolni Sončev mrk.

Franc Hochkraut
Prvorojenec Martina in Helene se je rodil 27. oktobra 1906 na Vodiškem. Kon-
čal je dva razreda ljudske šole v Šmarjeti, po videzu pa je bil nizke rasti, podol-
govatega obraza, kostanjevih las in modrih oči.685

Iz delavske knjižice je razvidno, da je njegova prva zaposlitev v cementar-
ni v Zidanem Mostu trajala od 23. maja do 28. junija 1921. Od 1. novembra 
1922 do konca leta 1924 se je za poklic kovača izučil pri kovaškem mojstru 
Janezu Lambergarju iz Sv. Lovrenca na Dravskem polju (h. št. 122). Nato se je 
naslednje leto 11. februarja zaposlil v Prvi jugoslovanski tovarni za podpetnike 
in druge lesne izdelke v Rimskih Toplicah. Po devetnajstih mesecih je odšel v 
Trbovlje. Od 26. septembra 1929 do 24. avgusta 1937 je bil zaposlen v trbo-
veljski premogokopni družbi Rudnik Laško.

Franc se je poročil 2. februarja 1932 z Jožefo, rojeno Celinšek  (r.  18.  3. 1912, 
u. 19. 5. 1976). Jožefa je bila hči Franca (r. 3. 10. 1865, u. 24. 9. 1955) in Amalije, 
rojene Potušek (r. 22. 6. 1878, u. 10. 1. 1944).

683 danes Brstovnica, h. št. 6, v lasti prapravnukinje Martina in Magdalene
684 Na nagrobniku je kot datum smrti naveden 12. 2. 1961.
685 razvidno iz delavske knjižice

Slika 185: Na studijski fotografiji je pred-
vidoma Martin ml., najmlajši sin Martina in 
Helene.

Slika 186: Franc Hochkraut (1906–1973)

Franc 
(1906–1973) 
  Jožefa Celinšek 
  (1912–1976)

Alojz 
(1909) 
  Marija Gorišek

Anica 
(1916–1991) 
  Ivan Mekše 
  (1914–1992)

Jože 
(1925–1984) 
  Rozalija Nikolič

Milena 
  Stanislav Skalič 
  (1928–2008)

Miroslav 
  Ivanka Jančič 

Milena 
  Miran Suhodolčan

Branko

Ana 
  Jože Frankovič Leon

Mateja
Stanko 
  Marta Mrežar

Mojca

Matjaž

Marko

Jože 

Tea 
  __ Zupanc

potoMci 
Martina in helene

Katarina 
  Marko Perc

Urška 
  Armin Hrovat

Ana

David

Daniela

Marjan

Marija 
(1910–1985) 
  Matevž Najdenič 
  (1902–1974)

Rafko

Elizabeta

Majda 
  Alojz Koritnik 
  Albin Šlenc

Martin 
(1918–1998) 
  Rozalija Cvetka 

  __ __

Stanka 
  Ivo __

Jelka 
  __ Gorišek

Rozalija
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Po pripovedovanju bratranca Ivana je bil Franc znan kot dober kovač. Za-
poslen je bil v rudniku, imel pa naj bi tudi poškodbo od udarca s kladivom v 
golenico, ki bi mu jo naj povzročil sodelavec. Poškodba naj bi bila tako huda, 
da je bilo na mestu golenice videti kost, tudi ko se je rana zacelila. Doma je 
delal vsemogoča obrtniška dela, kotle, pohištvo, celo sod za vino, tako da je 
bil zelo priročen in tudi v veliko pomoč celi rodbini.

Iz Banove objave686 v Službenem listu kraljevske banovske uprave Dravske 
banovine je razvidno, da sta v letu 1938 živela na naslovu Lože, h. št. 29, kate-
remu je pripadalo posestvo z vlož. št. 98, k. o. Lože, in z zemljiškima parcelama 
št. 141 in 184/2.

Po prezgodnji upokojitvi se je Franc, verjetno zaradi želje po hitrem zaslužku, 
podal v nečedne posle s ponarejevalci denarja iz Vrhovega pri Radečah. V 
Podsredi je s partnerjema v zakup vzel rudnik »Sušica« in zastavil hišo, ki jo je 
pozneje tudi izgubil. Njegovo sodelovanje s ponarejevalsko združbo so obla-
sti v l. 1940 tudi odkrile in ga zaprle.687

O tem dogodku je pisal tudi časnik Nova pravda:

»... S tem v zvezi so oblastva aretirala 35-letnega Pichlerja Franca, šoferja iz Rim-
skih Toplic, in 36 letnega Hochkrauta Franca iz Podsrede pri Rajhenburgu, podza-
kupnika premogovnika »Sušice« v Podsredi. Oba sta osumljena, da sta vedela, da 
Majcen ponareja denar. Verjetno je, da sta ponarejevalsko podjetje tudi denarno 
podprla. Pichler si je izposodil okoli 3000 din, kar je potem dal nekemu Juriju Bo-
gomiru, da bi ta lahko kupil premogovnik »Sušico« v Podsredi. Sama sta bila brez 
vsakršnega denarja in sta bržkone računala na ponarejeni denar. Oba sta bila 
oddana v preiskovalne zapore okrožnega sodišča v Mariboru.« (Glavna člana vr-
hovskih ponarejalcev se še skrivata, str. 10)688

Tako je Franc prebil v zaporu 11 mesecev, na začetku 
druge svetovne vojne pa je bil s strani nemške oblasti 
izpuščen.689 Znano je, da je Hitler pomilostil vse zapor-
nike, ki niso bili politični. Najprej se je 24. aprila 1941 vr-
nil na delo v Hudo jamo, kjer je delal do 30. junija 1944. 
Nato pa je skupaj z ženo in s hčerjo Mileno odšel delat 
v Avstrijo. Po vojni leta 1946 se je vrnil v Slovenijo s to-
vornjakom Lancia Torino, ki ga je dobil od poslovnega 
druga kot nekakšno odškodnino za izgubljeno imovino 
v nečednih poslih.690 Ker sam ni imel dovoljenja za vo-
žnjo, je seveda moral zaposliti šoferja, kar pa je precej 
vplivalo na zaslužek in donosnost posla.

O Francu lahko preberemo v Orožnovem gradivu.

»Pod zaselkom ob Leskovškem potočku nekoliko nad cesto je imel Teršek mlin in 
okrog njega precej zemlje. Mlin in zemljo je leta 1884 kupil Mihael Kuštrin (vi. št. 
60). Nadaljnji lastniki: Janez Kocen (1888), Julijana Potušek (izza leta 1887), Gregor 
Potušek (izza leta 1922), Amalija Potušek (izza leta 1924), Franc Celinšek (izza leta 
1944), Jožefina Hohkraut, roj. Celinšek (izza leta 1946). Ker je bilo premalo vode, 
so potuški mlin opustili. Sedanji lastniki so hišo povečali in obnovili, vendar jim je 
leta 1954 povodenj prizadela mnogo škode. Za domačijo je prišlo v navado hišno 
ime Grebenčan.

686 vir: Službeni list kraljevske banovske uprave Dravske banovine, 3. kos, 8. 1. 1938 letnik IX, str. 15.
687 članek Kako so delali denar na Vrhovem, Jutro, letnik XXI, št. 98a, Ljubljana, 29. 4. 1940, str. 2.
688 Nova Pravda, leto IV, št. 19, Ljubljana, 9. maj 1940.
689 pričevanje Ivana Hohrauta
690 D–Ho0096; fond Hohkraut

Nekoliko nižje, tik nad cesto, so Celinški zgradili drugo hišo, ki je zdaj last sina 
Martina.691 A na bližnjem slemenu sta si Franc in Jožefa Hohkraut postavila 
lep dom. Prodala sta ga Frideriku Bevcu692 in Jožefi. Friderikov delež je zdaj del 
Splošnega ljudskega premoženja, medtem ko je Jožefin delež kupil Anton Ro-
bič.« (Orožen, J., Celjski zbornik, 1959, str. 160)

Franc ni samo pogosto pomagal znancem, temveč je rad v družbi tudi zapel.
Umrl je 8. januarja 1973.693

Alojz Hochkraut
Naslednji sin Alojz se je rodil 18. maja 1909 v Gračnici, h. št. 76. Gre za hišo, v kateri 
je stanoval brat Jernej s prvo ženo Frančiško. Sklepam, da jo je brat Martin ml. do-
bil od Jerneja za izplačilo, saj je v istem letu Jernej prevzel domačijo na Vodiškem. 
Kot njegova krstna botra je zapisana Neža Janc, Gračnica (h. št. 12).

Alojz je bil zaposlen kot delavec pri III. progovnem oddelku na železnici v Celju. 
V maju leta 1937 se mu je primerila huda poškodba na delu, ko mu je padla na 
nogo tračnica in mu zmečkala prste na nogi.694 Poročil se je z Marijo Gorišek.695

Okoli leta 1955 naj bi se z družino (imel je otroke Rozalijo, Branka in Marjana) iz 
Hrastnika preselil na Notranjsko (omenjata se Prestranek, Slavina). Rozalija se je 
vrnila v Hrastnik, brata pa živita v Postojni.

Marija Hochkraut Najdenič
19. oktobra 1910 se je Martinu in Heleni rodil tretji otrok, hči Marija, dan za-
tem jo je h krstu pospremila botra Helena, po domače Primoževa, žena Jerne-
ja Hochkrauta iz Vodiškega (glej »V zakonu s Heleno« na strani 139).

Micka, kot so jo klicali domači, poročena Najdenič, je z družino živela na kme-
tiji na Slapu blizu Radeč. Z možem Matevžem (1902–1974) sta imela sina Ra-
fka, ki je živel v Trbovljah, in hčer Elčko (Elizabeto).

Marija je umrla leta 1985. Pokopana je v Loki pri Zidanem Mostu.

Ljudmila Hochkraut Porle
O Milki je znanih le malo podatkov. Rodila se je verjetno okoli leta 1914. Bila je 
poročena Porle, vendar z možem nista imela otrok. Živela sta v naselju Vila pri 
Zidanem Mostu, natančneje v današnji Ivškovi hiši (danes Zidani Most 25, op. 
a.), pozneje pa sta se preselila v Radeče. Umrla naj bi po letu 1973.696

Anica Hochkraut Mekše
Anica se je je rodila 3. avgusta 1916 na Gračnici. Poročila se je 12. junija 1948 
z vdovcem, železničarskim progovnim delavcem Ivanom Mekšetom (r. 22. 6. 
1914)697 iz Obrežja pri Zidanem Mostu.

691 Po govoricah je Celinškova (Amalija, roj. Potušek) po bratu iz Amerike dedovala zajetno vsoto denarja. 
Iz pošte domov naj bi ga nesla kar v predpasniku. (vir: I. Hohkraut)

692 Hišo je v bistvu od banke odkupil Friderik Bevc, ki je pred kapitulacijo pobegnil pred partizani.
693 Grob Franca Hochkrauta (26. 10. 1906–8. 1. 1973) in žene Jožefe Cilenšek (18. 3. 1912–19. 5. 1976) se 

nahaja levo za grobom Jerneja in Helene Hochkraut v Rimskih Toplicah.
694 časopis Domoljub, leto 50, št. 20, 20. maj 1937, str. 6.
695 UDBA, dosje št. 315684
696 informantka Milena Skalič, roj. Hochkraut
697 UDBA.net

Slika 189: Članek o Alojzovi nesreči

Slika 190: Marija Hochkraut, por. Najdenič

Slika 187: Zapis o priključitvi posestva 
Franca Hochkrauta k župniji v Rimskih 
Toplicah

Slika 188: Franc in Jožefa s hčerjo Mileno
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Slika 193: Poroka Martina in Rozalije. Za 
mladoporočencema stoji mlajši brat ženina 
Jože, na njegovi levi pa sestra Marija, 
poročena Najdenič.

Slika 194: Martin Hochkraut (1882–1961)

Slika 195: Sestre Justina, Ana in Majda 
Mekše (17. 5. 1975)

Slika 196: Ana Mekše (zadnja klop, četrta z 
leve), por. Frankovič, v 4. razredu OŠ Radeče 
(1959)

Po smrti prve žene Justine Krempuš se je Ivan z otrokoma iz prvega zakona 
zatekel v opuščeno zidanico, ki jo je preuredil v skromen dom. Tu sta z Anico 
živela tudi po poroki.

Dvema otrokoma iz prvega zakona (Marjanu in Ljudmili) so se pridružili še 
trije njuni otroci: Ana, poročena Frankovič, sin Stanko ter hči Majda, poročena 
in pozneje ločena Šlenc, ki danes živi v Berlinu.

Domačijo v strmem bregu sta zakonca pozneje odkupila z doto, ki jo je dobila 
Anica, danes pa na posestvu živita upokojena hči Ana in mož Pepi.

Martin Hochkraut III.
Martin oz. Tinček, tretji po vrsti tega imena, se je rodil 29. 11. 1918.698 Po do 
sedaj znanih podatkih je bil železničarski delavec v Mariboru in nato v Ve-
lenju.699 Z ženo Rozalijo sta imela hčeri Cvetko in Stanko. Družina je živela v 
Škalah pri Velenju in pozneje v Velenju (Cesta talcev 30).700

Martin je umrl zadnji dan februarja leta 1998. V osmrtnici, objavljeni v lokal-
nem časopisu, je bilo zapisano naslednje:

»Zahvala

Božji klic je bil močnejši od našega, zato nam je vzel ljubega moža, atija, tasta, 
očija in pradedija Martina Hohkrauta iz Velenja (29. 11. 1918–28. 2. 1998). Iskreno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem M club in 
Tuša, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali cvetje 
in sveče. Hvala osebju Doma za varstvo odraslih Velenje za skrb in nego ter osebju 
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Iskrena hvala govorniku Andreju Volku, gospo-
du duhovniku za opravljen obred, pevcem iz Šoštanja ter gospodu Usarju.

Za njim globoko žalujejo: žena Rozika, hčerka Stanka z možem Ivotom, vnuka 
Matjaž in Marko, hčerka Cvetka ter vnukinja Mojca z možem Borisom in pravnuk 
Jan. (Naš čas, 12. marec 1998, št. 10, str. 19)

Stanko Hochkraut
Stanko se je predvidoma rodil 14. decembra 1921.701 Padel je med drugo sve-
tovno vojno kot nemški mobiliziranec na ruski fronti. Kdaj točno, ni znano.

Jože Hochkraut
Na Martinov triinštirideseti rojstni dan (9. maj 1925) je na svet privekal naj-
mlajši sin Jože. Jože se je poročil z Rozalijo Nikolič. Imela sta tri otroke.

Sin Jože Hohkraut ml., po poklicu strojevodja, stanuje v Rogatcu, hči Teja, 
poročena Zupanc, živi v Domžalah, in hči Jelka, poročena Gorišek, ki živi v 

Lokavcu pri Rimskih Toplicah.

Jože st. je podedoval domačijo 'na hribu', ki je danes v lasti njegove prapranečakinje.

Jože st. je umrl 23. oktobra 1984 na domačem travniku, pokopali so ga na poko-
pališču v Rimskih Toplicah.702

698 UDBA, dosjeji št. 315685
699 vir: Sore, A., Železniška proga Celje–Velenje–Dravograd, str. 241.
700 vir: Naš čas, 5. 3. 1998, str. 18.
701 http://www.sistory.si/zrtve/zrtev/?id=24791
702 po podatkih z nagrobnika v Rimskih Toplicah

Slika 191: Anica Hochkraut por. Mekše

Slika 192: Martin Hohkraut III.
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V raziskavi je bilo z rojstnim
priimkom Hochkraut registriranih

396 oseb,
od tega 93 v obliki Hohkraut.

Najpogostejša moška imena

Janez/Ivan/John (17 oseb)

Franc/France/Frank (14 oseb)

Jakob (13 oseb)

Martin (13 oseb)

Anton (13 oseb)
Najpogostejša ženska imena

Marija/Mary (36 oseb)

Helena (12 oseb)

Ana/Anica (9 oseb)

Neža (9 oseb)

Jera (8 oseb)

12 pripadnikov 
rodbine je migriralo v Ameriko. Danes priimek nosi le še eden.

Povprečna starost odraslih (nad 20 let) 
(rojenih pred 1940)

66,5 let
Najstarejši še živeči predstavnik rodbine

90 let  
Ivan Hohkraut (1928) iz Rimskih Toplic

Osebe, ki so dočakale najvišjo starost

99 let – Angela, por. Piskar (1884-1983) iz Toplic

93 let – Marija, por. Prosenik (1901-1994) iz Šmarja

+93 let – Martin (1848-~1941), Colorado, ZDA

90 let – Mihael (~1707-1797) iz Sela in 
90 let – Jernej (1875-1965) iz Rimskih Toplic

Največje družine

Jernej in Helena, roj. Zupan, 12 otrok 
(glej »Bartolomej Hochkraut (1875–1965)« na strani 139)

Tomaž in Marija, roj. Vidic, 11 otrok 
(glej »Tomaž Hochkraut (1756–1814)« na strani 64)

Jurij in Terezija, roj. Drnovšek, 11 otrok 
(glej »Jurij Hochkraut (1802–1865)« na strani 65)

Prva omemba predstavnika rodbine

l. 1642 
Gregor (~1620-~1669) 

(Georgij Ohraukt) iz Sela

Prelomna leta za obliko priimka

pred 1775  Ochraut(h)
do 1950   Hochkraut
po II. sv. vojni  tudi oblika Hohkraut

Raziskava zajema

376 let,
in 13 generacij.

Zbrano je bilo preko

1.000 kosov gradiva,
fotografij, dokumentov, člankov iz publikacij, ipd.
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KAZALO SLIK
Slika 0 Panorama pokopališča ob cerkvi sv. Miklavža; avtor: Bojan Dremelj 4

Slika 1 avtor: Bojan Dremelj 7

Slika 1.1 avtorica: Debora Batagelj 12

Slika 2 vir: Baedeker, K.: Switzerland and the adjacent portions of Italy, Savoy, and Tyrol: handbook for travellers, 
1913, str. 425.

15

Slika 3 vir: KK_Laško_1756_1780_s261; fond Hohkraut. 15

Slika 4 vir: Fiedler; Bernhard (1856). Markt Tüffer. URN:NBN:SI:IMGV4GAS WAC from http://www.dlib.si. 16

Slika 5 vir: Vischer, Georg Matthäus, Trost, Andrej (1678). Styriae Ducatus Fertilissimi Nova Geographica Descriptio. 
URN:NBN:SI:IMG-9VYD6XR6 from http://www.dlib.si.

17

Slika 6 avtor: neznan 18

Slika 7 vir: Simoniti, V., Turki so v deželi že: turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju, Celje: Mohorjeva 
družba, 1990.

19

Slika 8 vir: Osprey: Austrian Grenadiers and Infantry 1788–1816. 20

Slika 9 vir: Sandmann, Franz Xaver (1849). Malerische Ansichten. URN:NBN:SI:IMG-7TOJD3ND from http://www.
dlib.si.

21

Slika 10 vir: Kaiser, Josef Franz (1824/1833). Lithographirte Ansichten der Stayermarkischen Stadte, Markte und 
Schlosser. URN:NBN:SI:IMG-CWVLK9TO from http://www.dlib.si.

22

Slika 11 vir: Theatrum Mortis Humanæ Tripartitum, 1682. 22

Slika 12 vir: F-Ho0155; fond Hohkraut. 23

Slika 13 vir: Hof Raum Römerbad nächst Tüffer (1859). URN:NBN:SI:IMG-8YBAOB0M from http://www.dlib.si. 24

Slika 14 avtor: Ivan Hohkraut 25

Slika 15 vir: Compendiosa totius archiparochiae Tyberiensis topographia (1747). 26

Slika 16 vir: Sandmann, Franz Xaver (1849). Malerische Ansichten. URN:NBN:SI:IMG-7TOJD3ND from https://www.
dlib.si.

28

Slika 17 avtor: Bojan Dremelj 30

Slika 18 vir: Fiedler, Bernhard (1856). Gegend bei Bad Tüffer. URN:NBN:SI:IMG-Y6REIRFU from http://www.dlib.si. 31

Slika 19 avtor: Bojan Dremelj 32

Slika 20 vir: Topografske karte SFRJ, SR Slovenija. 33

Slika 21 avtor: Bojan Dremelj 35

Slika 22 vir: KK_Laško_1691_1716_s01x; fond Hohkraut. 36

Slika 23 vir: Župnijska kronika sv. Miklavž nad Laškim 37

Slika 24 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 38

Slika 25 vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek  2. 42

Slika 26 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 44

Slika 27 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 46

Slika 28 avtor: Bojan Dremelj 47

Slika 29 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 48

Slika 30 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 52

Slika 31 vir: M-Laško-PK-1649_s124; fond Hohkraut. 53

Slika 32 vir: karta Geopedia. 54

Slika 33 vir: M-Laško-PK-1679_s246; fond Hohkraut. 56

Slika 34 vir: KK_Laško_1691_1716_s003; fond Hohkraut. 57

Slika 35 avtor: Bojan Dremelj 58

Slika 36 avtor: Bojan Dremelj 59

Slika 37 vir: M-Laško-PK-1679_s226; fond Hohkraut. 63

Slika 38 vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadville_Historic_District 67

Slika 39 vir: D-Ho0098a; fond Hohkraut. 69

Slika 40 vir: Kmetski list (8. 8. 1934), letnik 16, številka 32. URN:NBN:SI:DOC-C0O4RR5H from http://www.dlib.si. 70

Slika 41 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 71

Slika 42 vir: F-Ho0292; fond Hohkraut. 75

Slika 43 vir: F-Ho0299: fond Hohkraut. 76

Slika 44 vir: F-Ho0287; fond Hohkraut. 76

Slika 45 vir: F-Ho0295; fond Hohkraut. 77

Slika 46 vir: F-Ho0293; fond Hohkraut. 77

Slika 47 vir: F-Ho0297; fond Hohkraut. 78

Slika 48 vir: F-Ho0294; fond Hohkraut. 78

Slika 49 vir: F-Ho0300; fond Hohkraut. 78

Slika 50 vir: F-Ho0298; fond Hohkraut. 78

Slika 51 vir: F-Ho0284; fond Hohkraut. 79

Slika 52 vir: F-Ho0282; fond Hohkraut. 79

Slika 53 vir: F-Ho0289; fond Hohkraut. 79

Slika 54 vir: F-Ho0291; fond Hohkraut. 79

Slika 55 vir: M-RSM1859045; fond Hohkraut. 81

Slika 56 vir: F-Ho0344; fond Hohkraut. 82

Slika 57 vir: F-Ho0332; fond Hohkraut. 83

Slika 58 vir: F-Ho0122; fond Hohkraut. 84

Slika 59 vir: F-Ho0327; fond Hohkraut. 84

Slika 60 vir: F-Ho0268; fond Hohkraut. 85

Slika 61 vir: F-Ho0334; fond Hohkraut. 85

Slika 62 vir: F-Ho0352; fond Hohkraut. 86

Slika 63 vir: F-Ho0339; fond Hohkraut. 86

Slika 64 vir: F-Ho0379; fond Hohkraut. 87

Slika 65 vir: D-Ho0107; fond Hohkraut. 87

Slika 66 vir: Prosveta (20. 1. 1919), letnik 12, številka 16. URN:NBN:SI:doc-TG0HOCVB from https://www.dlib.si. 88

Slika 67 vir: Prosveta (12. 5. 1948), letnik 40, številka 94. URN:NBN:SI:DOC-R1LN0AUL from http://www.dlib.si; 
D-Ho0124; fond Hohkraut.

88

Slika 68 vir: F-Ho0380; fond Hohkraut. 89

Slika 69 vir: F-Ho0383; fond Hohkraut. 89

Slika 70 vir: F-Ho0376; fond Hohkraut. 90

Slika 71 vir: F-Ho0374; fond Hohkraut. 90

Slika 72 vir: F-Ho0375; fond Hohkraut. 91

Slika 73 vir: F-Ho0338; fond Hohkraut. 91

Slika 74 vir: F-Ho0378; fond Hohkraut. 92

Slika 75 vir: D-Ho0102; fond Hohkraut. 92

Slika 76 vir: D-Ho0121; fond Hohkraut. 92

Slika 77 vir: F-Ho0388; fond Hohkraut. 93

Slika 78 vir: F-Ho0386; fond Hohkraut. 93

Slika 79 vir: F-Ho0368; fond Hohkraut. 93

Slika 80 vir: F-Ho0335; fond Hohkraut. 93

Slika 81 vir: Habsburg Empire – Cadastral maps (XIX.century); https://mapire.eu. 95

Slika 82 vir: F-Ho0259; fond Hohkraut. 96

Slika 83 vir: F-Ho0252; fond Hohkraut. 97

Slika 84 vir: F-Ho0262; fond Hohkraut. 99

Slika 85 vir: F-Ho0254; fond Hohkraut. 99

Slika 86 vir: F-Ho0255; fond Hohkraut. 99

Slika 87 vir: F-Ho0257; fond Hohkraut. 99

Slika 88 vir: fond Hohkraut. 100

Slika 89 vir: National Archives at Chicago; Chicago, Illinois; ARC Title: Declarations of Intention for Citizenship, 
1906–1951; NAI Number: 12024215; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 
1685–2009; Record Group Number: RG 21; D-Ho0082; fond Hohkraut.

101

Slika 90 vir: »U.S., School Yearbooks, 1880–2012«; Yearbook Title: Mascoutan; Year: 1930. 102

Slika 90a avtor: Bojan Dremelj 103

Slika 91 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 105

Slika 92 vir: KK_Laško_1781_1784_s050; fond Hohkraut. 106

Slika 93 avtor: Bojan Dremelj 107

Slika 94 vir: M-SSM1787012; fond Hohkraut. 107

Slika 95 vir: M-PSM1789021; fond Hohkraut. 108

Slika 96 vir: 1765_01_21_anton_hohkraut; fond Hohkraut. 109

Slika 97 vir: M-SSM1787004; fond Hohkraut). 110
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Slika 98 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 111

Slika 99 List of Alien Passengers for the U.S. Immigration Officer at Port of Arrival; D-Ho0035 in D-Ho0036; fond 
Hohkraut.

115

Slika 100 vir: F-Ho0312; fond Hohkraut. 116

Slika 101 vir: F-Ho0311; fond Hohkraut. 117

Slika 102 vir: F-Ho0314; fond Hohkraut. 117

Slika 103 vir: F-Ho0313; fond Hohkraut. 118

Slika 104 vir: F-Ho0320; fond Hohkraut. 118

Slika 105 vir: F-Ho0316; fond Hohkraut. 119

Slika 106 vir: F-Ho0322; fond Hohkraut. 119

Slika 107 vir: F-Ho0323; fond Hohkraut. 119

Slika 108 avtor: Friedrich von Schmidt 121

Slika 109 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 123

Slika 110 vir: M-PSM1789000; fond Hohkraut. 124

Slika 111 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 125

Slika 112 avtor: Bojan Dremelj 126

Slika 113 avtor: Bojan Dremelj 128

Slika 114 vir: F-Ho0047; fond Hohkraut. 129

Slika 115 vir: F-Ho0001; fond Hohkraut. 130

Slika 116 avtor: Bojan Dremelj 131

Slika 117 vir: D-Ho0046; fond Hohkraut. 131

Slika 118 vir: F-Ho0005 fond Hohkraut. 133

Slika 119 vir: F-Ho0220; fond Hohkraut. 133

Slika 120 vir: F-Ho0235; fond Hohkraut. 134

Slika 121 vir: F-Ho0228; fond Hohkraut. 134

Slika 122 vir: F-Ho0221; fond Hohkraut. 135

Slika 123 vir: F-Ho0410; fond Hohkraut. 135

Slika 124 vir: F-Ho0222; fond Hohkraut. 136

Slika 125 vir: F-Ho0156 fond Hohkraut. 136

Slika 126 vir: F-Ho0412; fond Hohkraut. 136

Slika 127 vir: F-Ho0409; fond Hohkraut. 136

Slika 128 vir: F-Ho0217; fond Hohkraut. 136

Slika 129 vir: F-Ho0408; fond Hohkraut. 137

Slika 130 vir: F-Ho0226; fond Hohkraut. 137

Slika 131 vir: F-Ho0242; fond Hohkraut. 137

Slika 132 vir: F-Ho0071; fond Hohkraut. 137

Slika 133 vir: F-Ho0006; fond Hohkraut. 139

Slika 134 vir: F-Ho0007; fond Hohkraut. 140

Slika 135 vir: F-Ho0170; fond Hohkraut. 141

Slika 136 avtor: Matej Hohkraut 141

Slika 137 vir: ARS; SI AS 177/C/F Franciscejski. 143

Slika 138 vir: F-Ho0157; fond Hohkraut. 145

Slika 139 vir: https://mojalbum.com/pena/govce-vas-ki-je-ni-vec. 146

Slika 140 Ilustrirani Slovenec (23. 11. 1930), letnik 6, številka 47. URN:NBN:SI:DOC-A7D9P8V0 from http://www.dlib.si. 147

Slika 141 vir: F-Ho0025; fond Hohkraut. 150

Slika 142 vir: F-Ho0027; fond Hohkraut. 151

Slika 143 vir: F-Ho0173; fond Hohkraut. 152

Slika 144 vir: F-Ho0020; fond Hohkraut. 153

Slika 145 vir: F-Ho0053; fond Hohkraut. 154

Slika 146 vir: D-Ho0005; fond Hohkraut. 154

Slika 147 vir: D-Ho0006; fond Hohkraut. 155

Slika 148 vir: D-Ho0010; fond Hohkraut. 156

Slika 149 vir: F-Ho0070; fond Hohkraut. 157

Slika 150 vir: F-Ho0075; fond Hohkraut. 157

Slika 151 vir: F-Ho0030; fond Hohkraut. 158

Slika 152 vir: F-Ho0045; fond Hohkraut. 159

Slika 153 vir: F-Ho0051; fond Hohkraut. 159

Slika 154 vir: F-Ho0003; fond Hohkraut. 160

Slika 155 vir: F-Ho0139; fond Hohkraut. 161

Slika 156 vir: F-Ho0181; fond Hohkraut. 161

Slika 157 vir: F-Ho0066; fond Hohkraut. 162

Slika 158 vir: F-Ho0165; fond Hohkraut. 162

Slika 159 vir: F-Ho0185; fond Hohkraut. 163

Slika 160 vir: F-Ho0010; fond Hohkraut. 164

Slika 161 vir: F-Ho0021; fond Hohkraut. 164

Slika 162 vir: F-Ho0026; fond Hohkraut. 164

Slika 163 vir: F-Ho0013; fond Hohkraut. 164

Slika 164 vir: F-Ho0038; fond Hohkraut. 165

Slika 165 vir: F-Ho0037; fond Hohkraut. 165

Slika 166 vir: F-Ho0015; fond Hohkraut. 165

Slika 167 vir: F-Ho0043; fond Hohkraut. 165

Slika 168 vir: F-Ho0057; fond Hohkraut. 165

Slika 169 vir: F-Ho0074; fond Hohkraut. 166

Slika 170 vir: F-Ho0072; fond Hohkraut. 166

Slika 171 vir: F-Ho0135; fond Hohkraut. 166

Slika 172 vir: F-Ho0077; fond Hohkraut. 166

Slika 173 vir: F-Ho0078; fond Hohkraut. 166

Slika 174 vir: F-Ho0081; fond Hohkraut. 167

Slika 175 vir: F-Ho0201; fond Hohkraut. 167

Slika 176 vir: F-Ho0141; fond Hohkraut. 167

Slika 177 vir: F-Ho0209; fond Hohkraut. 168

Slika 178 vir: F-Ho0176; fond Hohkraut. 168

Slika 179 vir: F-Ho0026; fond Hohkraut. 168

Slika 180 vir: F-Ho0100; fond Hohkraut. 168

Slika 181 vir: F-Ho0167; fond Hohkraut. 169

Slika 182 vir: F-Ho0189; fond Hohkraut. 169

Slika 183 vir: F-Ho0169; fond Hohkraut. 169

Slika 184 vir: F-Ho0202; fond Hohkraut. 169

Slika 185 vir: F-Ho0012; fond Hohkraut. 171

Slika 186 vir: F-Ho0362; fond Hohkraut. 171

Slika 187 vir: Službeni list  Kraljevske banske Uprave Dravske banovine za leto 1938;. http://sistory.si/publikacije/
prenos/?urn=SISTORY:ID:202 ; D-Ho0077; fond Hohkraut.

172

Slika 188 vir: F-Ho0366; fond Hohkraut. 172

Slika 189 vir: Amerikanski Slovenec (19.06.1937), letnik 46, številka 118. URN:NBN:SI:DOC-65SM1LSH from http://
www.dlib.si.

173

Slika 190 vir: F-Ho0361; fond Hohkraut. 173

Slika 191 vir: F-Ho0390; fond Hohkraut. 174

Slika 192 vir: F-Ho0363; fond Hohkraut. 174

Slika 193 vir: F-Ho0364; fond Hohkraut. 175

Slika 194 vir: F-Ho0360; fond Hohkraut. 175

Slika 195 vir: F-Ho0404; fond Hohkraut. 175

Slika 196 vir: F-Ho0397; fond Hohkraut. 175



IMENSKO KAZALO

A
Achar

Marija  56
Anderluh

Olga #304  162
Aškerc

Franc  130

B
Baloh

Božidar  76
Ivan  76

Banija  98
Bergamo  146
Bergomaš  19

Ana (1851-1857) #2468  148
Andrej (1695) #3439  147
Andrej (1809-1875) #2007  144, 148
Blaž #2654  147
Blaž #4319  146
Filip (1673-1733) #2084  147
Gregor (1699) #3941  147
Gregor #3137  147
Helena (1701) #3944  147
Jera (1706) #3948  147
Jožef (1696) #3939  147
Jurij (1713) #3954  147
Jurij #3535  146
Lovrenc (1686) #3531  146
Luka (1702) #3942  147
Marija (1704) #3946  147
Marjeta (1847-1924) #19  144, 146, 148
Marko #3937  147
Martin #2682  147
Matija #3119  148
Mihael #2656  147
Neža (1689) #4333  147
Neža #3139  147
Nikolas (1853) #2073  148
Sebastijan (1711) #1968  58, 147
Tomaž (1688) #4334  146
Tomaž (1788) #2634  147
Uršula (1707) #3950  147

Berlin  174
Bileča  84
Birgar

Lucija  111
Biskar. glej Piskar
Blaznik

Matej  63
Bobnič

Katarina  64
Bokan

Aleksander  82
Božič

Franc  97
Brdce  113
Brečko

Andrej  65
Eva  109
Marija  66
Pankracij  106

Bregar

Sonja  152
Brestanica  18, 118
Breznikar

Anita  151
Edvard  151
Edvard ml.  151
Ema  151
Emilija  151
Franci  151
Helena  151
Marjetka  151
Mitja  151

Brezovo  18
Briše (Kolovrat)  100
Brodnice  34, 35, 37, 38, 70
Broz

Josip - Tito  83
Brstnik  75, 76, 77
Brstovnica  21, 34, 35, 37, 38, 171
Bukovca  84, 85
Bukovje  46, 48, 63, 144, 147
Bukšič

Jožef  98
Bulka

Edo  98
Ferdinand  98
Ivan  98
Josip  98
Marija  98
Stanislaw  98

C
Cankar

Blaž  58
Celje  18, 19, 20, 21, 69, 81, 82, 85, 87, 152, 158, 163, 173
cerkev

Karmelske Marije v Marija Gradcu  28
Naši gospe Na Gori, Svetina  27
Naši gospe na Marija Gradcu  27
sv. Ane v Svetini  27
sv. Danijela v Celju  87
sv. Egidij v Zidanem Mostu  27
sv. Jakoba, Dol pri Hrastniku  27
sv. Jakob pri Vodružu  28
sv. Janez  27
sv. Jederti pri Laškem  82
sv. Jošta in Neže na Kalu  27
sv. Katarine, Kuretno  27
sv. Kolomana v Lokavcu  35
sv. Lenart, Vrh nad Laškim  27
sv. Marije Magdalene v Govcah  27, 82
sv. Marjete, Rimske Toplice  27, 34
sv. Martina v Laškem  27, 33, 40, 53, 73, 147, 148
sv. Matere Božje v Šmarju pri Sevnici  95
sv. Miklavža nad Laškim  24, 27, 33, 108, 111, 123, 125, 139
sv. Mohorja, Rečica  27
sv. Nikolaja. glej sv. Miklavža
sv. Petra, Olešče  27
sv. Ruperta  27, 53
sv. Rupert nad Modričem  28
sv. Štefana, Turje  27
Trnovska v Ljubljani  130

cesar
Franc I.  36

Jožef I.  59
Cigole

Mihael  134
Mihael ml.  134
Vida  134

Cilenšek
Franc  171
Jožefa  171

Cvek
Marko  109

Cvetež pri Vačah  25, 84, 85
Czaplicki

Ronald  89

Č
Čebine  83
Čelovnik  134
Čibej

Uršula  66
Čolniše pri Zagorju  87, 88
Čreta  118

D
Debro  76
Dernovšek

Tomaž  144
Deželak

Ana  148
Andrej #3347  126
Anton #2129  126
Blaž #2728  126
Gašper #2176  126
Helena (1867)  66
Ivan  121, 124
Jakob  81
Jakob #3267  126
Jernej  66
Jožef  110
Julijana (1876)  66
Karel (1859-1943)  66, 122
Luka #2127  125, 126
Marija  125
Martin  64, 87, 115
Milan (Melhior) (1872)  66, 139
Neža #1680  69
Neža #3284  126
Uršula  64

Djaković
Ivan  102

Dobelšek
Jožefa  85

Doberšek
Anton  130

Doblatina  76
Dobrna  19
Dobrna pri Trbovljah  83
Dol nad Laškim  22, 34, 35, 37, 38, 42, 66, 73, 81
domače ime

Bergomaš  146
Bezgovšek  69
Breznikar  151
Feslinger  144
Gorišek  22

Gorjanc  63, 71, 95
Grebenčan  172
Kokolj  130
Podrepšek  76
Reberšak  69
Slanček  73
Stopinšek  107
Šurloh  125, 126
Valuh  144

domačija
Andrej  22
Bobek  59, 109, 110
Brinšek  121, 123, 129, 171
Dornik  82
Dvoršek  35, 40, 123
Fajfer  66
Frančeva  24, 129, 151
Gorišek  42
Gorjanc  59, 63, 69
Gunšek  171
Iškarjot  75
Kajtna  108
Krajcar  82
Krajnc  67
Krašovc  122
Ožek  144, 149
Pavčnik  81
Peter  23, 73, 111
Pirgar  59, 111, 115, 121
Pongrac  113
Požin  115, 125, 129
Primož  143, 144
Ratej  66
Seme  23, 56, 59, 105
Sloboč  81
Šeplan  59, 64, 66, 71, 108
Škarjot  75
Trbovc  69
Uhret  95, 98
Ulčnik  23

Domžale  174
Dornik

Franc  82
Dremšak

Helena  148
Martin  75

Drnovšek
Terezija  65

Drobne
Terezija  97

Drolc
Marija  117

Duisburg  87
Dunaj  15, 140, 153, 158
dvor

Weichselberger  31
Dvoršek

Ana  124
Blaž  123
Franc  123
Helena  40, 121, 124, 171
Jera  124
Jožef  123, 124
Karel  124



Marija  123
Martin  124
Neža  124

E
Ellis Island  87
Erič

Milan  85

F
Fajfar

Friderik  113
Jurij  108

Feuter
Mihael  95

Flis  157
Anton  156, 161
Franc  23
Jera  111
Karolina. glej Hochkraut Karolina
Lucija. glej Birgar Lucija
Mihael  111
Nevenka  161
Sebastijan  111, 112
Štefan  112
Terezija  25, 116
Zvone  161

Fohnsdorf  86
Franc  139
Frankovič

Jože - Pepi  174
Funkl

Anton  148
Gregor  72
Jožef  72

G
Globoko pri Rimskih Toplicah  21, 22, 34, 35, 37, 130, 160, 161
Godec

Ivan  97
Golob

Anton  69
Jernej  69
Karel  85

Gore  118
Gorišek

Marija (1767-1833)  59, 71, 72
Gorjanc  55
Gorjup

Jernej  63
Gosinger

Blaž  147
Matija  147

Govce  146, 147
Gračner

Branko (1950-2010) #102  160
Frančiška. glej Hochkraut Frančiška (1920 - 1974) #101
Jernej  161
Jože #203  160
Uroš (1980-2011) #602  161

Gračnica  35, 38, 40, 42, 44, 46, 134, 139, 173
Gradišnik

Anton  64
Gričar

Jože  84
Grivc

Marija  123
Grlica

Alojz  117
Boris  118
Franc  118
Franc ml.  118
Irena  118
Marija  117, 118
Slava  118

Grmada  20
Grobelšak

Simon  134
Gunzek

Andrej  53
Frančiška  70
Katarina  55
Luka  53
Marina  54
Sebastijan  63, 64

H
Hafner  69
Harje  37, 46, 57, 65
Harper

Richard  89
Hlačar

Marina  146
Hladin

Marija  151
Hochkraut  33, 47, 53, 161

Albina (1908-1990) #2498  85
Aleš #1948  152
Alice (1927) #2429  89
Alojz (1901-1942) #2089  13, 25, 82, 84, 85
Alojz (1909) #512  171, 173
Alojzija (1925-1957) #969  116, 118
Amalija (1873-1961) #1674  67
Amelia (1909-1981) #2108  88, 89
Ana. glej Požin Ana
Ana #1216  152
Ana #2769  70
Andrej (1703) #3374  55
Andrej (1791-1859) #1835  72, 73
Andrej #3091  53, 56
Angela  (1884-1983) #2088  100, 102
Anica (1923) #2448  97
Anica #3998  173
Anton (1739-1789) #1918  56, 109
Anton (1761-1825) #1833  59, 63, 64, 71, 72
Anton (1783-1856) #3157  107, 108, 110
Anton (1805-1856) #1664  64, 81
Anton (1824-1875) #1862  65, 95
Anton (1825-1825) #1848  72
Anton (1826-1826) #1849  72
Anton (1848-1912) #1998  95, 96
Anton (1894-1957) #2446  24, 96, 97
Anton (1917-1980) #112  25, 140, 158, 159, 160
Anton (1917) #4453  73
Antonija (1895-1962) #2672  69
Antonija (1918) #4079  70

Antonija (1920) #4454  73
August (1915-2001) #2120  88, 90
Avgust (1919) #968  116, 118
Barbara (1741) #3152  56
Bernhard (1843-1928) #1866  65, 89, 100
Blaž (1840-1888) #1679  65, 69
Branko #4188  173
Cecilija (1898-1901) #2187  70
Danijel #121  13, 163
Danijel (~1655) #3462  54, 58
Danijel (1676) #4370  57
Darinka #126  152
Dragica #2162  152
Drago #123  152
Elizabeta (1758-1819) #1746  106
Elizabeta (1794) #1861  64
Elizabeta (1810) #3194  110
Elizabeta (1867-1944) #330  121, 129
Ema (1917) #3274  70
Eva (1701) #3358  53, 57
Fannie. glej Hochkraut Frančiška
Ferdinand (1877-1954) #2638  70
Ferdinand (1915-1953) #7  25, 140, 141, 151, 153, 156, 157
Fortunat (1873-1958) #326  133, 139
Franc #120  163
Franc (1880-1958) #2184  24, 70
Franc (1881-1937) #2050  24, 75, 77
Franc (1897-1909) #3065  96
Franc (1906-1969) #3144  70
Franc (1906-1973) #514  171, 172
Franc (1909-1948) #1896  75, 76
Franc (1910-1911) #1990  135
Franc (1919-1988) #2183  70
Franc #4083  70
Frančiška (1874) #965  115, 116
Frančiška (1920-1974) #101  131, 140, 141, 160
Frank (1876-1960) #2104  87, 88, 89
Franklin Edward (1913-1995) #2114  88, 90
Gašper (1707-1724) #3096  55
Gašper (1862-1864) #2641  95
Gregor (1689-1751) #2736  55, 56
Gregor #4316  53, 54
Helena. glej Dvoršek Helena
Helena (1691) #3090  57
Helena (1722-1728) #3432  55, 56
Helena (1766-1809) #2657  109
Helena (1827) #1823  65
Helena (1842) #1632  112, 113
Helena (1844) #1666  81
Helena #4323  54, 57
Ignac (1852-1874) #1999  95
Ivan (1701) #3149  55
Ivan (1845) #1997  95
Ivan (1849-1850) #3105  110
Ivan (1854-1854) #3145  110
Ivan (1885-1887) #1201  115
Ivan (1889-1897) #1171  115
Ivan (1903-1972) #2459  96, 97
Ivan (1904-1910) #1986  135
Ivan (1906-1916) #337  139
Ivana (1865) #2642  95
Ivan Anzek (1920-1944) #2186  25, 75, 77
Ivan Janez (1783) #3068  64
Ivan John (1880- 922) #2087  67, 100

Ivan (John) (1901-1947) #2105  87, 88
Ivica #118  163
Jakob (1718-1781) #2695  15, 55, 56, 63
Jakob (1790) #1747  107
Jakob (1792-1794) #2140  110
Jakob (1832) #1851  73, 75
Jakob (1835) #1672  65, 66
Jakob (1835-1904) #964  112, 115, 116, 125
Jakob (1887-1964) #962  24, 115, 116
Jakob (1911-1952) #1904  75, 77
Jakob (1912-1990) #966  25, 116, 117
Jelka (1939-2014) #2494  86
Jera. glej Flis Jera
Jera (1745) #3154  56
Jera (1792) #1748  107
Jera (1794) #2141  110
Jera (1806) #1856  72, 108
Jera (1809-1814) #1909  64
Jera (1864-1945) #1645  73
Jernej (1690) #4328  57
Jernej (1875-1965) #12  24, 40, 66, 122, 139, 140, 141, 151, 

157, 163, 173
John (1968) #2121  90
Jože (1925-1984) #513  174
Jože (1942-2014) #124  152
Jože #4000  118
Jožef (1713-1732) #3371  58
Jožef (1750-1814) #1743  106, 108
Jožef (1914-2001) #122  140, 152
Jožefa (~1898-1994) #2497  82, 83
Jožefa (1901-1973) #2148  134
Jože III. #575  152
Jure #587  152
Jurij (1675) #4369  55
Jurij (1681) #4373  58
Jurij (1682) #4358  58
Jurij (1687) #4338  57
Jurij (1802-1865) #1701  64, 65
Jurij (1835-1836) #1854  73
Jurij (1836-1836) #1853  73
Jurij (1838-1838) #1821  65
Jurij (1860) #1681  69
Justina (1903-1978) #2670  69
Justina (1919-1920) #2122  88
Karel (1867) #2041  69
Karel (1879-1887) #1173  115
Karel (1902) #1434  134
Karolina (1894-1976) #2496  82
Karolina (1898-1957) #2665  69
Karolina (1923-1993) #109  140, 156, 161
Katarina. glej Ratej Katarina
Katarina (1703) #3356  57
Katarina (1907-1971) #1436  135
Leopold (1931-1982) #117  140, 163
Leopold ml. (1954-2013) #339  163
Lilian #2775  89
Ljudmila (~1914) #4028  173
Lovrenc #3147  54, 58
Lucija. glej Petelinc Lucija
Lucija (1840-1875) #1630  112, 113
Lucija (1848) #3141  81, 82, 87
Lucija (1883-1887) #1200  115
Luka (1709) #3513  55
Luka (1812) #1628  108, 111



Luka (1847-1867) #1652  112, 113
Luka (1867-1927) #2101  73
Marci (Marko) #4428  53
Margareta (1794-1824) #1837  72
Margareta (1859-1868) #1670  81
Marija (1678) #4372  55
Marija (1690) #4331  58
Marija (1697) #3155  57
Marija (1712) #3520  58
Marija (1740) #3151  56
Marija (1749) #3135  63
Marija (1769) #3071  109, 110
Marija (1791) #1706  64
Marija (1818-1887) #1698  108
Marija (1828-1836) #1850  73
Marija (1830) #1864  65
Marija (1837-1919) #1855  73
Marija (1838) #1196  112
Marija (1852-1857) #1844  73
Marija (1855) #2000  95
Marija (1860-1899) #1646  73
Marija (1870-1956) #329  121, 130
Marija (1876) #1172  115, 116
Marija (1882) #2980  100, 102
Marija (1901-1994) #2453  96, 97
Marija (1901) #4077  70
Marija (1906-1977) #1435  135
Marija (1910) #3032  70
Marija (1911-1978) #103  140, 141, 151
Marija (1913) #4450  73
Marina (1653) #4431  53
Marjan #4342  173
Marjeta (1642) #4430  53
Marjeta (1708) #3461  57
Marjeta (1716) #3524  58
Marjeta (1743) #3153  56, 109
Marko (1779) #3073  109
Marko (1789) #1694  59, 64
Martin (1671) #3097  55, 56
Martin (1705) #3449  58
Martin (1712-1759) #3372  55, 56
Martin (1797) #553  64, 65
Martin (1802) #1750  107
Martin (1814-1815) #1842  72, 73
Martin (1821-1897) #1641  72, 73, 75
Martin (1825-1826) #1863  65
Martin (1843-1920) #328  40, 66, 112, 121, 133, 139, 171
Martin (1848-1941) #1867  65, 67, 101
Martin (1882-1961) #325  122, 171, 173
Martin #3097  54, 55
Mary (1926-1995) #2435  89
Matej (1708) #3459  57
Matija (1644-1724) #3431  54, 57
Matija (1711-1782) #2664  56, 109
Matija #4314  58
Mihael (1644-1714) #4315  55, 56
Mihael #1669  58
Mihael (1707-1797) #1745  56, 59, 107
Mihael (1737) #3148  56
Mihael (1748) #3126  63
Mihael (1780-1824) #1696  107, 112
Milena #2767  172
Milka (1928) #2482  97
Nada #125  152

Nande. glej Hochkraut Ferdinand (1915 - 1953) #7
Neža (1670) #4364  55
Neža (1736) #3131  58
Neža (1753) #3138  63
Neža (1787) #1859  64
Neža (1796-1800) #1749  107
Neža (1819-1895) #1843  72, 73
Neža (1870-1874) #1979  66
Neža (1873-1946) #1643  66, 73
Pavel (1679) #3447  58
Primož (1681) #4374  55
Robert #578  152
Rozalija (1895) #2096  100, 102
Rozalija (1908) #4080  70
Rudolf (1913-1994) #2182  25, 86
Sebastijan (1762-1775) #2734  106
Sebastijan #3457  57
Simon (1684-1686) #4354  58
Simon (1687) #4337  58
Stanko #119  163
Stanko (1921-194?) #511  25, 174
Štefan (1672) #4367  57
Terezija (1819) #1699  108
Terezija (1832-1847) #1822  65
Terezija (1858) #1920  95, 98
Terezija (1899-1966) #2143  134
Terezija (1915) #4452  73
Tomaž (1708) #3132  58
Tomaž (1745-1749) #3437  56
Tomaž (1756-1814) #1682  59, 63, 64
Tomaž (1812) #1906  64
Uršula (1677) #4371  57
Uršula (1785-1874) #1695  64
Uršula (1799) #1838  72
Uršula (1823) #1700  108
Uršula (1864) #1638. glej Leskovšek Uršula
Valentin (1718-1732) #3433  55, 56
Valentin (1870-1920) #2045  70
Vida #3360  116, 118
Viktor (Victor) (1905-1994) #2106  87, 89
Vincent (1869) #2022  82, 85

Hohkraut
Anica #1352  118
Anna Maria  15
Anton #2473  97
Branko #981  118
Cvetka #4026  174
Danica #971  118
Franc (1942-2006) #1900  77
Helena (1941-1990) #1899  76, 77
Ivan (1928) #116  129, 130, 131, 140, 157, 159, 162, 163, 172
Jakob #976  118
Janez #2461  97
Jelka #4031  174
Jože #520  174
Jože #2181  83, 85
Jožefa #1351  117
Konrad #978  117
Kristina #1388  118
Leopold #1892  77
Marija #1350  118
Marija #1898  76
Marija (1910) #1993  173
Marjan #114  160

Marjan #973  118
Martin #1889  77
Martin (1918-1998) #507  174
Matej #1  157
Mateja #503  160
Matilda #2511  86
Milena #113  160
Milena #972  118
Nada #2439  86
Nada #4001  118
Rudi #3  157, 163
Silva #1895  77
Silvo #1174  118
Slavica #2513  86
Stane #2502  82
Stanka #4027  174
Štefka #1902  76
Tanja #699  160
Teja #4029  174
Vera #1901  76
Zdenka #115  76, 160
Zdenka #1894  77

Hohkravt
Tina  157
Uroš  157

Horjak
Jernej  109
Martin  110

Hrastnik  27, 98, 118, 151, 173
Marija  130

Hriberšek
Franc  76
Jože  76
Peter  76
Poldi  76
Poldi ml.  76

Hudomal
Marija  111

I
Innsbruck  19
Ivanjica  84

J
Jaap

Charles  89
Margaret  89
Robert Armour  89
Robert jr.  89
Walter  89

Jagoče  58, 77
Jakšić  98
Jakun

Martin  109
Jamnikar

Anton  107, 108
Janc

Neža  173
Jazbec

Jožef  69
Jelen

Marija  95
Jelenšek

Helena  147
Marjeta  147
Martin  147
Miha  148

Jerič
Miha  85

Jevševar
Jera  63
Pavel  63

Jug
Simon  53

Jurežič
Katarina  57

Jurgel
Helena  98

Jurklošter  95
Jus

Andrej #510  25, 131
Angela #508  131
Danijela  131
Franc  130
Franc ml. #2644  131
Janez #379  24, 130, 153
Janko ml.  131
Marija #509  131
Štefan  130

K
Kačič

Luka  135
Marija #1836  72, 73
Mihael  110, 113, 121
Mihael ml. (1867)  113

Kajtna
Jurij  23, 40
Matevž  123
Matija  110
Mihael  108, 112

Kaluža
Helena  144, 148
Tomaž  148

Kandolf
Katarina  82

Karlovac  98
Kastelic

Ivan  85
kataster

franciscejski  65, 71, 95, 105, 107, 110, 111, 125, 143, 148, 149
terezijanski  143

Kavšek
Jurij  147

Kladnik
Neža  115

Klančišar  156
Klein

Frank  89
Klepej

Antonija  73
Dragica  163
Jakob  139

Klinar
Neža  70

Klukej
Franc  134



Ivan  25
Knez

Amalija  134
Andrej  82
Anton  73
Ferdinand  139
Ivana  163
Marija  69, 82
Marta  100
Martin  73
Mihael  110, 123, 149
Rozalija  70
Terezija  73, 75

Kočevje  87
Kodela

Franc  87
Kokotec

Jurij  144
Martin  121
Neža  121

Kolba
Edward  90
Nell Marguerite  90

Kolman
Marija  97

Kompolje  97
Konc  34, 35, 37, 44, 149
Koprivc

Ivan  130
Koprivnica  48
Koritnik

Matevž  157
Kos

Blaž  86
Košak

Apolonija  147
Košič

Marija  113
Kovač

Anton  87
Kraigher

Sergej  84
Krajnc

Jože  76
Marija  64, 106
Zdenka  76

Kralj
Anton  95
Marija  95

Krampušek
Apolonija  81

Krankora
Jera  56
Matija  56

Krašovec
Franc  69

Krempuš
Justina  174

Križ  98
Križman

Sandi  86
Slavko  86

Kukovičič
Olga (1922-1995)  159, 160

Kurnik
Elizabeta  147

L
Lahomnica  46
Lahomno  18, 53, 69
Lahomščica  18, 28
Lahomše  57
Lahomšek  18, 37

Neža  69
Lahov graben  18, 107, 118
Lambergar

Janez  171
Lapornik

Andrej  64
Anton  81, 96
Antonija  81
Bernard  81
Blaž  54
Cecilija  81
Ferdinand  67
Gašper  70
Jakob  64
Jožef  139
Matija  54, 57
Valentin  81
Valmut  71
Vincenc  81

Laška vas  18, 107
Laške toplice. glej Rimske Toplice
Laško  17, 18, 19, 20, 22, 27, 31, 34, 56, 63, 64
Lavrič

Jakob  87
Laze pri Logatcu  135
Laziše  22, 23, 34, 35, 37, 44, 47, 64, 71, 81, 111, 116, 126, 139
Leadville  67
Lepše

Adam  63, 106, 109
Jurij  106
Simon  53
Ulrih  53

Leskovc  37, 38
Leskovec pri Krškem  19
Leskovšek

Franc  83
Matej  115
Uršula  115

Litija  84
Ljeskovica  98
Ljubljana  19, 70, 86
Lobnik

Maja  161
Loka pri Zidanem Mostu  34, 82, 87, 116, 134, 173
Lokavec  81, 108, 110, 112, 116, 134, 171
Loke pri Mali Brezi  58
Loke pri Trbovljah  82, 85
Loke pri Zagorju  102
Lokošek

Frančiška  139
Lokovšek

Tomaž  110
Lože  22, 34, 35, 37, 38, 40, 59, 81, 82, 107, 112, 130, 139, 145

M
Mačkošek

Jurij  116
Mačkovšek

Doroteja  58
Gregor  58
Urban  58

Magyesy
Julija  89

Majcen
Alojzija  112
Eva  113
Margareta  112
Martin  22
Roza  113
Valentin  112, 133

Male Grahovše  69, 70
Maribor  174
Marija Gradec  18, 28, 37, 44, 58, 63, 69, 71, 87, 147, 148
Marinc

Andrej  64
Marovt

Peter  57
Urban  53, 57

Martinšek
Irena  160

Mastnak
Aljoša  151
Gregor  55
Jože  151
Niko  151
Nikolaj  57

Maxl
Elizabeta  58
Jurij  57

Mažgon
Andrej  160
Nina  160

Medvešek
Franc  87

Mehle
Ivan  116

Mekše
Ana #4090  174
Anica. glej Hohkraut Anica
Ivan #3999  173
Ljudmila  174
Majda #4093  174
Marjan  174
Stanko #4092  174

Metlika  19
Metrc

Matilda  82
Miha  82

Mihelič
Marija  58

Mlakar
Draga  86
Ivan  86

Modrič  37
Može

Rudolf  82
Muhovič

prof. dr. Jožef  85

München  15

N
Naglav

Adolf  85
na Gori

Tomaž  56
Najdenič

Elizabeta #4024  173
Matevž  173
Rafael #4022  173

Neher
Marija  116

Nikolič
Rozalija #519  174

Nova Gorica  161
Novak

Andrej  151
Ladislav  151
Lado  151
Mojca  151
Peter  151

O
Oblak

Jožef  65
Marija #2390  125

Obrežje pri Zidanem Mostu  134, 157, 173
Ojsteršek

Štefanija  77
Ojstrica  20
Ojstro  87
Osredek  70
Ožek

Ana  75
Blaž  144
Fric  158
Jakob  149
Jurij  149
Marija  144, 149
Martin  144, 149
Osvald  149
Sebastijan  149

P
Pader

Vladimira  77
Padež  116
Pajk

Neža  70
Paneče  151
Pavčnik

Matija  71
Valentin  66

Pergar
Simon  126

Perger
Jožef  95
Valentin  57

Petek
Marija  148

Petelinc



Lucija  108
Petrina

Uršula  147
Picco

Johann  21
Pinter

Ivan  144
Jera #2388  125
Jernej #2389  125
Lucija  143
Marija #1685  115, 125

Piskar
Angela Ella  102
Anna  102
Janez  102
John  102
Samuel  102

Plazovje  34, 35, 37, 49, 65
Počivalšek

Boštjan  160
Damjan  160
Drago  160

Podgorica  64
Podlog pod Bohorjem  130
Podpeč  37, 38
Podvin  56
Polanšek

Marija  95
Polšak

Valentin  69
Polule pri Celju  161
Poreber  22, 23
Porle  173
Porter

Robert F.  89
Potušek

Amalija  171
Povčeno  21, 22, 34, 37, 44, 48, 49, 73, 76, 139, 149, 151, 161
Povhe

Julija  130
Povsod

Anton  71
Požaršek

Lovrenc  59
Požin

Ana #1170  115, 116, 125
Gregor #1650  124, 125
Helena #1635  123, 124, 125, 126, 129
Jakob #1684  115, 125
Jurij #1960  126
Luka #1977  125
Matija #1195  126
Sebastijan #2387  125

Prebold  20
Prestranek  173
Price

Tomas  89
Prosenik

Branko  97
Frančiška  97
Ludvik  97

Pušnik
Andrej  69
Anton  145

Dominik  152
Frančiška  145
Ivan  145
Jernej  145
Jožef  145
Marija  145

R
Rački

Tone  85
Radeče  156, 163, 173
Radež  98
Radoblje  37, 76
Ratej

Anton  123
Katarina  109

Razbor  34
Razpotnik

Alojzija (Alice) (1880-1955)  87, 88, 89
Rečica pri Laškem  146, 147
Reid

Mae Louise  88
Ribič

Lojze  85
Rimske Toplice  19, 21, 23, 27, 33, 38, 151, 157, 158, 162, 163
Ripšl

Karl F.  14, 33, 34, 35
Rižnar

Jurij  57
Rižner

Jožef  98
Rogatec  174
Rogers

Marcus  88
Romih

Julijana #340  152
Rozman

Marija  147
Martin  147

Rugole
Anton  149
Jera  149

Rupnik
Anton  82
Oto  82
Silvo  82

Ržiše pri Izlakah  87

S
Salzburg  15
samostan

Jurklošter  20, 27
Sarajevo  86
Sava  17, 22, 97
Savinja  17, 28
Sedraž. glej cerkev Sv. Jederti pri Laškem
Selčan

Jurij  144
Selo nad Laškim  22, 34, 35, 37, 46, 54, 55, 59, 71, 95, 109
Seme

Rozalija  113
Semmering  153
Sevce  67

Sevšek
Matej  149

Skale
Katarina  134
Peter  134

Skrabut
Anton  147
Uršula  147

Slanc
Marjeta  73

Slanšek
Frančiška  156, 157
Mirko  156

Slap pri Radečah  173
Slatina pri Mali Brezi  54, 58
Slivno  149
Sluga

Amalija  67
Angela  67
Anton  67
Helena  67
Janez  67
Jožef  67
Julijana  67

Smodiš
Marija  86

Sopina
Katica  98

Southampton  87
Stari Pisker  159
Stegenšek

dr. Avguštin  70
Stergar

Jurij  109
Marija  107
Marko  55
Matija  56

Stopce  54, 57
Strajnar

Franc  102
Straški hrib  20
Straže  20
Stražnik  20
Strensko  37
Stritar

Franc  113
Jože  158
Karel  113
Matija  113

Strmca  76, 135, 151
Strniša

Dida  86
Rudi ml.  86
Rudolf  86
Viki  86

Studenc nad Hrastnikom  117
Svenšek

Stanko  97
Svet

Jožef  135
Jožef ml.  135
Štefka  135

Svetina  19
Sv. Lovrenc na Dravskem polju  171

Sv. Peter 100. glej Obrežje pri Zidanem Mostu

Š
Šalamon

Arpad  85
Šentrupert nad Laškim  109
Šentvid pri Planini nad Sevnico  130
Ševlak

Marija  57
Širje  20, 81, 151
Škale pri Velenju  174
Škofce  22, 34, 35, 37, 40, 123, 125, 139
Škofja Loka  158
Škorja

Mihael  70
Neža  70

Škorjanc
Alojz  76
Ivan  76
Majda  76

Škruba
Marija  157

Šmarje pri Sevnici  95, 97
Šmarjeta  162, 171. glej cerkev sv. Marjeta
Šmid

Gabrijel  70
Šon

Marija  75, 77
Šonko

Ivan  111
Šterk

Marija  96, 97
Štih (Stich)

Matija  28
Šuleh

Helena  125, 126
Valentina #2729  126

Šveplan
Ferdinand  66, 73
Jernej #1363  126
Marija #1194  126
Marija #1829  66
Marija #2694  64, 71
Martin  66
Terezija  66
Valetin  66

T
Telgato  19
Teršek

Anton  69, 144
Martin  23, 72, 108, 130

Tevče  70
Toplice pri Zagorju ob Savi  87, 89, 100
Topličar

Jakob  57
Tovsto  76
Trbovc

Marija  69
Trbovlje  20, 27, 82, 85, 86, 87, 98, 113, 157, 171, 173
Tremerje  58, 146, 147
Trof

Jožef  109



Trojno  37
Turje  27
Turk

Janez  135
Mirko  135
Vera  135

U
Uhlich

Gustav Adolf  23
Ulaga

Ferdinand  66
Jakob  81, 144

urbar
babenberški  18
habsburški (albrehtov)  18, 38, 40, 42, 44, 46, 49
laški  18, 38, 40, 44, 46, 49
nadžupnijske nadarbine  38, 40, 44

V
Valvasor

Janez Krstnik  18, 146
Velenje  85, 145, 174
Velika Breza  20
Veliki trn pri Raki  96
Veliko Širje  81, 160
Vezovišek

Jožef  85
Videc

Jera  58
Marija  58
Tomaž  58

Vidic
Marija  59, 64

Vidmar
Dani  118
Franc  118
Franc ml.  118
Karli  118
Pavla  118
Vilma  118

Vipota  20
Vitanje  148
Vizovšek

Anton  82
Vodenau

Franc  98
Josip  98
Marija  98
Mihael  98

Vodišek
Blaž  111
Ferdinand  129

Vodiško  22, 34, 35, 37, 40, 44, 66, 108, 112, 139, 152, 153, 171
Volaj

Amalija  118
Volavšek

Angela  83, 85
Lucija  53, 56
Magdalena (Helena)  171, 173
Mihael  56
Valentin  144

Vovk
Anica  151

Vranje  18
Vranska peč  42
Vransko  20

Vrh nad Laškim  64
Vrhnika  162

W
Warnick

Thelma Marie  90

Z
Zabrež  22, 34, 35, 37, 48, 49, 144, 149
Zagajšek

Matija  56
Zagorje ob Savi  20, 87, 100
Zagreb  98, 158
Zalog  22
Zamuda

Franc  73
Zavrate pri Radežu  113
Zidani Most  13, 18, 21, 22, 116, 152, 156, 157, 171
Zupan  48

Anton (1833-1866) #1662  144
Anton (1883) #331  145
Blaž (1798-1879) #1981  143
Elizabeta (1838) #1659  144
Franc Havier (1846-1926) #18  144, 145, 148
Franc ml. (1874) #1168  145
Frančiška (1889-1971) #335  145
Gregor (1796) #1707  143
Helena (1886-1965) #13  122, 139, 141, 145, 151, 157, 163, 173
Jožef (1810) #1712  143
Jurij (1810-1859) #1713  143
Jurij (1841-1861) #1658  144
Lovrenc (1843-1847) #1657  144
Lovrenc #3533  147
Luka (1804) #480  143, 144
Marci #3146  58
Marija (1802) #1708  143
Marija (1835) #1661  144
Marija (1872) #333  145
Marjeta #1952  58, 147
Martin (1794-1843) #1717  143
Martin (1836) #1660  144
Martin (1876) #332  145
Matijo (1808-1809) #1711  143
Mihael (~1711-1795) #482  143
Mihael ml. (1760-1824) #481  143
Neža  107
Nikolaj (1879-1949) #334  145, 151
Simon  143
Tomaž (1791-1792) #1714  143

Zupanc
Rozalija #1897  76, 77
Valentin  126

Železnikar
Dijana  151
Ivan  151
Tomaž  151

Ž
Žigon  56, 64
Žlahta

Luka  64
Žohar

Cecilija #2064  73
Franc #2068  73
Jera #2070  73
Martin #1689  73

Martin #2065  73
župnija

Loka pri Zidanem Mostu  57
sv. Lenart  67, 69
sv. Miklavža nad Laškim  14, 20, 21, 33, 34, 35, 40, 59, 115
sv. Vida  130
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