Veduta škalske prafarne cerkve sv. Jurija iz èasov Jožefa Krajnca iz Stare Kaiserjeve suite.

Dr. Jožef Krajnc je bival na različnih koncih Avstrijskega cesarstva oz. Avstro-Ogrske monarhije

9. praga

5. dunaj
3. GRAdec
8. imosten
1. SKALE
4. radgona
2. celje
6. LJUBLJANA

7. sibinj

Etnografski zemljevid Avstrijskega cesarstva iz leta 1855 (avtor Karl von Czoernig)
prikazuje notranjo politično razdelitev cesarstva in prebivalstvo po jezikovnih skupinah na podlagi štetja leta 1851.

1- ŠKALE (1821-1832)
Otroštvo na rojstni Strževi domačiji v Škalah, osnovna šola v Škalah
2- CELJE-CILLI (1832-1839)
Šolanje – normalka (od 3. razreda) in gimnazija
3- GRADEC - GRAZ (1840-1848)
Študij filozofije in prava, vzgojitelj pri družini pl. Kodoličev, ki je izmenično stanovala v Gradcu in
v Gornji Radgoni (1842-1848);
4- RADGONA- RADKESBURG (1842-1848)
Vzgojitelj pri družini Kodoličevih, občasno upravitelj graščine, študij
5- DUNAJ – WIEN (1848-1849)
Poslanec v avstrijskem državnem zboru za Slovenjgraški okraj
3- GRADEC – GRAZ (1849-1854)
Po razpustu državnega zbora povratek v Gradec, doktorat iz prava (2. 8. 1849), začetek
službovanja na vseučilišču v Gradcu – kot docent predava avstrijsko državljansko in kazensko
pravo v slovenščini (1850-1853), dela v odvetniški pisarni dr. Ulma, leta 1854 zaključi odvetniški
izpit.
6- LJUBLJANA-LAIBACH (1854-1855)
Službovanje na finančni prokuraturi kot pomožni poročevalec.
7- SIBINJ- SIBIU- HERMANNSTADT (1855-1871)
Predavatelj avstrijskega civilnega, trgovinskega in meničnega prava na pravni akademiji v
Sibinju.

Dr. Jožef Krajnc se je rodil v času, ko je Avstrijsko cesarstvo (1804-1867) obsegalo
ozemlje vse od Češke na severu do Dalmacije na jugu ter od Lombardije na zahodu do
Bukovine (predela med Romunijo in Ukrajino) na vzhodu. Njegova življenjska pot ga je s
Štajerske vodila blizu skrajnih meja cesarstva.
Otroštvo je preživel v Škalah na Strževi domačiji, sledila so dokaj brezskrbna leta v Celju,
kjer je zaključil normalko in gimnazijo. Življenje se mu je močno spremenilo, ko mu je leta
1838 umrl oče. Od doma ni mogel več pričakovati pomoči, saj je ovdovela mati komaj
preživljala preostalo družino. Da si je lahko privoščil nadaljnje šolanje in kasneje študij v
Gradcu, je veliko poučeval. Med 1842 in 1848 je bil vzgojitelj v družini pl. Kodoličev in
izmenoma živel v Gradcu in Radgoni, za preživljanje in financiranje študija pa prevzemal še
druga dela. V tem času je tudi največ potoval po Evropi. Na vseučilišču v Gradcu je štiri leta
predaval avstrijsko državljansko in kazensko pravo (v slovenščini).
Največji del svojega odraslega življenja je dr. Jožef Krajnc preživel daleč na vzhodu, na
Sedmograškem oz. v kneževini Transilvaniji, v kraju Hermannstadt (danes Sibiu v
Romuniji, slovensko Sibinj). Ko mu na Štajerskem ni uspelo dobiti odvetniškega mesta, je
kandidiral in bil imenovan za profesorja na pravni akademiji v Sibinju. Akademija je bila
ustanovljena leta 1851 in vodena s strani Ministrstva za kulturo in šolstvo na Dunaju. Krajnc
je delo nastopil leta 1855 in kmalu postal zelo ugleden član te institucije. Predaval je v
nemščini. Leta 1858 se je poročil z Ljubljančanko Marijo Petrič in si z njo ustvaril družino.
Leta 1861 je na pravno akademijo v Sibinj prišel poučevat tudi dr. Leopold Pfaff, v katerem
je Krajnc našel dobrega prijatelja.
Z ustanovitvijo Avstro-Ogrske monarhije leta 1867 se je kneževina Transilvanija oz.
Sedmograška pripojila Ogrski in upravljanje pravne akademije v Sibinju je prešlo v
madžarske roke. Z letom 1870 je tudi jezik na akademiji postal madžarščina.

8- IMOSTEN-INNSBRUCK (1871-1872)
Predavatelj na vseučilišču (2 semestra).

Veliko nemško govorečih profesorjev je takrat zapustilo akademijo. Trije med njimi so našli
svoje začasno delovno mesto na vseučilišču v Innsbrucku: dr. Leopold Pfaff je bil tja
premeščen leta 1869, leta 1871 sta se mu pridružila še dr. Viktor Ritter von Mor in dr. Jožef
Krajnc.

9- PRAGA-PRAG (1872-1875)
Predavatelj avstrijskega civilnega in rudarskega prava na pravni fakulteti Karlove univerze v
Pragi.

Zadnja postaja v karieri in življenju dr. Jožefa Krajnca je bila Praga. Bolezen je žal kmalu
zaustavila njegovo profesorsko in znanstveno delo – slednjega je deset let po Krajnčevi
smrti dokončal dr. Leopold Pfaff.

Strževa domačija v Škalah
(foto Opa:Art Bojan Pavšek s.p.)

Strževa domačija (Škale 78) je dobre 4 km oddaljena od Velenja, leži na pobočju Lubele. Od središča vasi Škale vodi do nje asfaltirana cesta skozi zaselek Podlubela. Dostop je možen tudi po
pešpoteh, ki povezujejo Podlubelo s Hrastovcem in središče vasi z vrhom Lubele.
Ime rodbine Strž (Stershe) se je na domačiji obdržalo vse do konca 18. stoletja, nato so ga s porokami in prevzemi zamenjala druga (Krajnc, Milhar, Miklavžina), a domače ime »pri Stržu« se je
ohranilo. Danes na tej domačiji živi Branko Miklavžina z ženo Darjo in otroki Blažem, Sašo in Anžetom.
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Predniki dr. Jožefa Krajnca – izsek iz družinskega drevesa
(Vera Pogačar, vir: matične knjige Nadškofijski arhiv Maribor in Ljubljana)

Ob Strževi domačiji je urejeno počivališče, od koder je lep razgled na Škale, sosednji Hrastovec, velik del Šaleške
doline ter na hribe v ozadju. V sklopu počivališča je bilo leta 2021 postavljeno obeležje dr. Jožefa Krajnca, rojenega
pred 200. leti na tej domačiji.

Obeležje pri Strževi domačiji
(idejna zasnova Ana Glinšek, foto Tanja Verboten)

