
Raziskovalna naloga s podro čja zgodovine 
PRISPEVEK K ZGODOVINI MAJDIČEVE DRUŽINE V ZGORNJIH JARŠAH 
Avtorici: Anja Miheli č in Klavdija Slapar,  9. razred devetletke 
Mentorici: Vilma Vrta čnik Mer čun  in Ida Fidler  
 

 
 
Na letošnjem sre čanju mladih raziskovalcev kamniško-domžalske regije s e 
je na državno sre čanje uvrstila raziskovalna naloga s podro čja zgodovine z 
naslovom Prispevek k zgodovini Majdi čeve družine v Zgornjih Jaršah , ki 
sta jo izdelali Anja Miheli č in Klavdija Slapar pod mentorstvom Vilme 
Vrtačnik Mer čun in Ide Fidler iz Osnovne šole Rodica. Ker je vse bina te 
naloge zanimiva za bralce Slamnika, smo pripravili kr atek povzetek.  
 
POVZETEK  
Majdičeva družina je bila vse do 2. svetovne vojne zelo premožna, pomembno 
pa je tudi prispevala k razvoju naših krajev. Peter Majdi č (1823-1908), lastnik 
velikega valjčnega mlina v Zgornjih Jaršah, je imel posebno velike zasluge pri 
izgradnji kamniške železnice skozi Jarše in Domžale. Na zborovanju za gradnjo 
kamniške proge 6. oktobra 1886 v Ljubljani je kupil večje vsote delnic, za 
železniško progo pa odstopil tudi največ zemljišča. Zaradi tega gradnje niso več 
načrtovali skozi Mengeš, ampak skozi območje tedanje občine Jarše. V šolski 
kroniki mengeške šole je zabeleženo, da je Peter Majdič pogosto prispeval  
denar tudi za šolsko mladino. Poleg tega je bil Peter Majdič leta 1899 med 
ustanovitelji Vodne zadruge desnoobrežne Mlinščice. Tedaj so njegove naprave 
predstavljale 44 % skupnih moči vseh vodnih naprav tedaj številnih mlinarjev in 
žagarjev z območja Jarš in Rodice, dajal pa je kar 49 % vseh prispevkov, ki so 
uporabniki vodne moči s tega območja vsako leto prispevali za delovanje te 
Vodne zadruge. Peter Majdič je dal zgraditi lično kapelo v Zgornjih Jaršah. V 
ustnih virih se je ohranilo tudi, da je daroval dragocene lestence ter tlake za 
mengeško cerkev in enake lestence za grobeljsko cerkev. Prispeval je denar tudi 
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za gradnjo društvenega doma v Mengšu in finančno podprl vrsto takratnih 
cerkvenih in javnih prireditev. Posebno veliko zaslug pa je imel Peter Majdič pri 
izgradnji šole v Jaršah. Občini Jarše je leta  1906 posodil večjo vsoto denarja, da 
je šolo lahko zgradila, kasneje pa je celotno posojilo odpisal. Dve leti zatem je 
umrl, Občina Jarše pa je njemu v zahvalo v veži novega šolskega poslopja 
vzidala spominsko ploščo. To so po drugi svetovni vojni odstranili. Po njegovi 
smrti je starejši sin Franc Majdi č mlin v Jaršah temeljito prenovil, da je tedaj 
veljal za najsodobnejšega na Kranjskem. Žal pa je ta velik mlin leta 1922 
pogorel. Na pogorišču je na pobudo Petra Majdi ča (mlajšega) v sodelovanju s 
sudetskimi Nemci zrasla Tovarna platnenih izdelkov (kasneje Induplati), 
Majdičevi pa so tako postali delničarji.  
 
Majdičeva družina je živela v lepo opremljeni graščini, kjer so imeli več hlapcev in 
dekel ter vrtnarja, da so vzdrževali in obdelovali njihovo veliko posestvo. Ohranili 
so se dnevniki vrtnarja in oskrbnika Ignaca Gorenjca , ki je vodil vsa dela na 
posesti ter skrbel za dninarje. Iz njih izvemo za vsa kmečka in druga opravila, ki 
so tedaj potekala na Majdičevi posesti, pa tudi, da je bil Igranc Gorenjc aktiven 
član telovadnega društva Orli iz Mengša. Majdičevo posest je po smrti Petra 
Majdiča leta 1930 prevzela njegova hči Milena Majdi č, ki se je poročila s 
sudetskim Nemcem Rihardom Bohmom (izg. Bem), direktorjem tovarne Induplati. 
Industrijska proizvodnja v Jaršah je konec tridesetih let dosegla vrhunec, poleg 
tega pa je tudi posest Majdičevim prinašala dodaten dobiček. Med drugo 
svetovno vojno je delo v tovarni in na posesti (kljub sabotažam delavcev in 
partizanov ter kljub težavam pri nabavi surovin in pomožnega materiala) teklo 
dalje. Po koncu vojne leta 1945 se je družina Milene Majdič por. Bohm zaradi 
groženj nove oblasti izselila, najprej v Avstrijo, nato pa v Brazilijo. Majdičeva 
graščina, hlevi in ostala poslopja so bila nacionalizirana in kot družbena lastnina 
dana v uporabo tovarni Induplati. Majdičeva graščina je bila kasneje preurejena v 
gostinski obrat Majčev dvor, na mestu nekdanjih hlevov pa so zgradili veliko 
sindikalno dvorano, v kateri so se po vojni odvijale številne kulturne prireditve. 
Nekdanja Majdičeva posest poznavalcem še danes nudi številne sledi nekdanjih 
časov. Ker pa je danes denacionalizirana, se bo verjetno v bližnji prihodnosti 
njena namembnost še spreminjala.   
 
 


