
Iskanje sorodstvenih vezi 
prebivalcev Hrušice
Prebivalce Hrušice  lahko spremljamo v treh zaokroženih časovnih obdobjih:
1. Od nastanka, ko so se naseljevali verjetno predvsem rudarji železove rude in naseljenci 
    sorodnih dejavnosti tja do gradnje karavanškega predora (1452 - 1900).
2. Gradnja karavanškega železniškega predora je narekovala gradnjo novega naselja,  
    znano kot »Republika«, ter čas po prvi svetovni vojni (1900 - 1945).
3. Obdobje po drugi svetovni vojni, ko je nastalo novo stanovanjsko naselje na Belem polju.

Zbiranje rodoslovnih podatkov, iskanje podrobnosti posameznih krajanov Hrušice iz 
matičnih knjig in drugih virov ter nato obdelava gradiva s pomočjo različnih računalniških 
programov nam odkriva zanimivosti, ki so nam sicer delno znane, niso napisane. 
Sam zbiram podatke vaščanov Hrušice med letoma 1700 in 1900. Iz dostopnih virov - 
matičnih knjig, ki jih hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani, so zbrani podatki in sestavljene 
sorodstvene vezi v obliki  predstavljenega  gradiva.

Naj predstavim priimek osebe, ki ima po do sedaj znanih podatkih največ potomcev 
vezanih na Hrušico. Našel sem ga v osebi Primoža Zime, rojenega 30. junija 1730 na  
Dovjem.  Kar nekaj njegovih potomcev se je iz Mojstrane, kjer so prebivali na domačiji pri 
Govcu, preselilo na Hrušico. Tako jih  srečamo pri Šmonu, Primku, Robičku, Kumerdeju, 
Krvavcu, Žvagnu, Tomažku in Majčniku.

I. Rodoslovno številčni  diagrami potomcev: Primož Zima (*1730 Dovje)

Za obdelavo teh podatkov sem uporabil ameriški program BK5.2, poslovenjen, ki ga 
pogosto uporabljajo člani  Slovenskega rodoslovnega društva. Le ta  nam omogoča 
predstavitev vsebine v različnih oblikah. Tako izpis matičnih podatkov Primoža in njegovih 
potomcev obsega 50 strani. Za predstavitev sorodstvenih vezi sem izbral  Primoža  Zimo 
zato,  ker kaže največjo sorodstveno povezanost med vaščani.

Tabela 1:  Prikazani so podatki sorodstveno povezanih oseb neodvisno od tega, kje so ali 
kje trenutno živijo.

Prednike Zimovih najdemo v Gornjesavski dolini. Prvi Gašper Zima iz Gozda nosi 
letnico rojstva 1508. Tabela nam nazorno pokaže število sorodstveno povezanih oseb. 
V 11 generacijah je torej 1329 potomcev s 535 zakonci. Podatek nam razkriva zelo veliko 
povezanost prebivalcev Hrušice med leti 1730 do 1900. Pri tem je treba upoštevati, da pri 
zadnjih generacijah  niso zajeti vsi potomci in je zato število sorodnikov večje. 
V pregledu so zajete tudi osebe, ki niso živele na Hrušici, a so sorodstveno povezane. Tako 
jih najdemo tudi na Dovjem in v Mojstrani ter na celotnem območju župnije Jesenice.

Franci Rihtaršič

Primerjal sem še druge priimke domačij  Hrušice, a je pri vseh obseg sorodstvenih vezi manjši.
N. pr.: Janez Kobentar    *~1620 je v 13 generacijah 351 potomcev in 137 zakoncev,
 Jakob Kurej           *~1640  je v 9 generacijah le 57 potomcev in  27 zakoncev,
 Primož Mrvica      *~1700 je v 11 generacijah 914  potomcev in  341 zakoncev,
 Matevž Razingar  *~1750 je v 10 generacijah 343 potomcev in  140 zakoncev,
 Tomaž Zima          * 1771 je v 10 generacijah 802 potomcev in  319 zakoncev.
V nadaljevanju so prikazani, zaradi obsežnosti gradiva, le delni drevesni diagrami 
posameznih rodov Primoža Zime.

Rodoslovno drevesni diagrami potomcev
Za vsakega potomca Primoža Zime je izdelan rodoslovno drevesni  diagram v obsegu 
štirih generacij, tj. obdobje med leti 1730 in 1900, in sicer do sedaj znani podatki. V 
diagramih so poleg imen zapisana tudi domača imena hiše in letnica poroke nosilca 
rodu. Z njimi ponazorimo povezanost posameznih oseb rodu v domači hiši.

A Primož Zima, 1. in 2. generacija
Družina Primoža in Neže se je oblikovala v Mojstrani na posestvu z domačim imenom 
pri Govcu. V družini je bilo sedem otrok in vsi so nadaljevali rod z družinami.

.

V nadaljevanju so zaradi obsežnosti gradiva  grafično predstavljene le po tri dodatne  
generacije posameznega rodu, ki nam nazorno kažejo medsebojno povezanost 
občanov.

B Magdalena Zima in Andrej Kosmač, 2., 3. in 4. generacija
Magdalena se moži k Paulešovim v Mojstrano z Andrejem Kosmačem in ostane v 
Mojstrani. Tako tudi njeni potomci.

C Marjeta Zima in Jožef Jeklič, 2., 3. in 4. generacija
Marjeta se omoži k Jekličevim v Planino z Jožefom Jekličem. 

Č Janez Zima in Jera Klinar, 2.3. in 4. generacija
Janez Zima se ženi k Šmonovim na Hrušico z Jero Klinar.
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Kako so na Hrušici
včasih živeli?

Izvedbo študijskega krožka je sofinancirala Občina Jesenice.

D Jakob Zima in Jera, 2., 3. in 4. generacija
Jakob nadaljuje rod na domačiji. Hči Ana pa se omoži h Kavalarju na Hrušico.

E Luka Zima in Doroteja Robič, 2., 3. in 4. generacija

Luka se priženi k Robičku na Hrušico.  
V družini je 11 otrok, od tega so le trije poročeni.
Marija  se omoži na Hrušico z Antonom Bizjakom,  
sin Peter osnuje družino z Mino Bulovic na Savi št. 7, 
Jurij Zima se poroči z Marijo Vovk z Jesenic in na 
Kumerdejevi domačiji osnuje rod.

F Tomaž Luka Zima in Jera Klinar ter Katra Robič, 2., 3. in 4. generacija
Tomaž ostane na  domu pri Kumerdeju. Je dvakrat poročen. Njegovi potomci, štiri dekleta, 
osnujejo številne družine, kar je lepo razvidno tudi iz diagrama. Ta rod Luke obsega v 10 
generacijah 801 potomca in 319 zakoncev.

G Gregor Zima in Mina Hribar, 2., 3. in 4. generacija
Gregor ostane na domu in se oženi z Mino Hribar. Mina Zima se omoži z Matevžem 
Razingerjem in potomka je rojena na Jesenicah. Podatki tega rodu so skromni in nepopolni.

II. Grafični prikaz sorodstvenih vezi
Omenjeni računalniški program nam omogoča iz zbranih podatkov najti tudi točne 
sorodstvene vezi za omenjene potomce. Iz primera, ki ga predstavljam, se nam pokažejo 
zanimivi odnosi med vaščani. Povezanost vaščanov Hrušice je večja, kot  si mislimo. Kar 
19 domačij Hrušice bi lahko naštel, s katerimi me vežejo sorodstvene vezi.

1. Primer:  sorodstvena vez med Ljubomirom Razingerjem in Francijem Rihtaršičem
Skupni prednik je Valentin Kosmač. Družina živi v Plavškem Rovtu pri Burjovcu. V družini 
je bilo rojenih 10 otrok. Helena in Jera so možita in povezujeta sorodstveno vez vse do 
petega rodu. Helena se moži v Plavškem Rovtu, Jera pa na Hrušici. Tomaž Klinar se priženi 
na Hrušico. Računalnik pokaže, da sva bratranca v tretjem kolenu. Skupni prednik obeh je 
Valentin Kosmač iz Plavškega Rovta, ki ima do sedaj znanih 594 potomcev in 239 zakoncev 
v 8 generacijah. Podobne prikaze lahko predstavimo  za vse omenjene vaščane.

2. Primer: sorodstvena vez med Miranom Zimo in Francijem Rihtaršičem. 
Skupni prednik obeh je Primož Zima. V sedmi generaciji najdemo sorodstveno vez, ki 
povezuje Primoža, ki je sorodnik Mirana in Francija. (V tabeli so prikazani le sorodniki brez 
zakoncev)

Vesel bom morebitnih pripomb in dopolnil k mojemu gradivu.

Tabela:
1. rod Valentin Kosmač in

Marija Čop

Starši

2. rod Helena Kosmač in 

Janez Klinar

sestri Jera Kosmač in 

Jakob Kobentar

hčeri

3.rod Tomaž Klinar in 

Marija Razinger

sestrični Alojzija Kobentar in 

Tomaž Razinger

vnukinji

4. rod Alojzija Klinar in 
France Rihtaršič

sestrična in 
bratranec v 2. kolenu

Matevž Razinger in
Kristina Kavalar

pravnukinja 
in pravnuk

5.rod Franci Rihtaršič bratranca v 3. kolenu Ljubomir Razinger prapravnuka

Generacija: Potomci: Skupni prednik: Potomci: Sorodstveni odnos:

1- rod Primož Zima oče, mati

2. rod Tomaž Luka Zima Jakob Zima sinova

3. rod Tereza Zima Janez Zima vnukinja in vnuk

4. rod Valentin Razinger Janez Zima pravnuka

5. rod Marija Razinger Jurij Zima prapravnukinja in 

prapravnuk

6. rod Alojzija Klinar Anton Zima praprapravnukinja in 

prapraprapravnuk


