
Nada Brezovar 
Nada Brezovar, učiteljica gospodinjstva in biologije ter organizator šolske prehrane na OŠ Ivana 
Skvarče Zagorje.  

Z rodoslovjem sem se začela ukvarjati leta 2013, ko sem pričela z izdelovanjem družinskega drevesa, s 
poudarkom na koreninah moža, Gabrijela, kot darilo za njegovo 60 letnico. Hkrati sem rodoslovje 
razširila na heraldiko ter dala izdelati Valtu Jurečiču družinski grb in zastavo Gabrijela Brezovar. Kmalu 
sem ugotovila, da so osebe med seboj zelo povezane in da bo najbolje, da si pridobim vse slike knjig 
Zagorja, Polšnika, Konšice, Podkuma, Dobovca, Radeč, Šentlamberta, Čemšenika, Kolovrata, 
Svibnega, Dole pri Litiji, Gabrovka, Sava, Sv Planine, Sv. gore, Vače. Preslikala sem skoraj vse knjige. 
Preveč ur sem preživela v arhivu in doma za računalnikom, da ne bi začela razmišljati o smiselnosti 
svojega početja. Odločila sem se, da svoje delo zaključim s prepisom vseh knjig Zagorja in postopoma 
tudi vseh zgoraj naštetih knjig ter izdelam drevo Zagorja.  

Hkrati pa se je tudi poklopilo pomembnost Melanije Knaus Trump ter odkritje, da ni Sevničanka 
temveč, da Knaus izvira iz Radeč. Ker sem že imela slike knjig te občine sem seveda tri meseca po 6 ur 
dnevno namenila temu projektu. Skupaj z dopisom  ter fizično in elektronsko obliko sem poslala na 
ameriško ambasado, po nasvetu Melanijine svetovalke Nataše Pirc Musar in slovenske ambasade, kje 
so mi dali naslov. Na žalost nisem dobila nobenega odgovora. Sreča je bila na moji strani, da sem 
pridobila dva somišljenika Andreja in Uroša ter s skupnim delom prišla do projekta drevesa Zagorja. 

Andrej Klembas 
Sem amaterski rodoslovec s prvimi koraki v letu 1994. Moji predniki so bili poseljeni na obeh 
bregovih Save, zato so moji viri v obeh največjih slovenskih nadškofijskih arhivih, v katerih sem 
poiskal začetke obeh primarnih rodov ter v nadaljevanju tudi velik del ostalih gensko povezanih 
rodov. Ob tem delu sem srečaval rodoslovne kolege, z nekaterimi delil podatke in ugotavljal 
medsebojne sorodstvene povezave. 

Seveda so tudi moji predniki prešli meje naše sedanje domovine, zato sem v raziskovanja vključil še 
druge vire, dosegljive preko svetovnega spleta. Pri tem sem navezal stike s tujimi rodoslovci, 
amaterskimi in profesionalnimi. 

 Vključen sem v različne spletne rodoslovne skupine, kjer poskušam pomagati s podatki iz mojih 
dosedanjih raziskav in s svojim poznavanjem virov. 

Na spletnem portalu www.ancestry.com dajem brezplačno pomoč in imam objavljeno celotno 
podatkovno bazo, seveda z omejitvami ob upoštevanju zakona glede varovanja zasebnosti. 

Dr. Uroš Ocepek 
Dr. Uroš Ocepek je učitelj računalniških predmetov na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje ter 
docent za področje varnostne vede na Univerzi v Mariboru. Pri svojem pedagoškem delu pokriva 
področje programiranja namiznih in spletnih aplikacij, delo s podatkovnimi bazami in uporabo 
umetne inteligence na vsakodnevnih problemih. Dr. Ocepek je s pomočjo obstoječih spletnih 

http://www.ancestry.com/


platform in njihove nadgradnje ter s pomočjo pridobljenih podatkov s strani Nade Brezovar in 
Andreja Klembasa postavil prvo spletno slovensko (občinsko) družinsko drevo in zanj tudi tehnično 
skrbi. Poleg vsega naštetega pa je tudi sveži amaterski rodoslovec, ki pokriva področje Zasavja in 
Savinjskega. Razvija preproste aplikacije, ki so v pomoč začetnikom v rodoslovju. 
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