
SEJNI ZAPISNIKI 

NARODNE VLADE SLOVENCEV, 
HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI 

IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO 
1918 -1921 

3. DEL: 
OD 22. MAR. 1920 DO 9. JUL. 1921 



SEJNI ZAPISNIKI 

NARODNE VLADE SLOVENCEV, 
HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI 
IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO 

1918 -1921 

3. DEL: 
OD 22. MAR. 1920 DO 9. JUL. 1921 

(št. 134-204) 

Za objavo pripravil Peter Ribnikar 

Ljubljana 2002 



Slika na naslovnici: 
"Vengar", poštna znamka, ki ja je zasnoval Ivan Vavpotič. 

<\&ßub^ 

CIP - Kalalo/ni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnicu, Ljubljana 

328.13(497.4)"! 918/1921 "(093) 
342.518(497.4)" 1918/1921 "(093) 

DRŽAVA Slovencev, Hrvatov in Srbov. Narodna vlada 
Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v 

Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo : 1918-1921 / za objavo 
pripravil Peter Ribnik ar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 
1998-2002 

Del 3: Od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921 (št. 134-204) / [urednik 
Vladimir Kološa]. - 2002. 

ISBN 961-6137-55-7 (zv. 3) 

L Ribnikar, Peter 2. Slovenija (1919-1921). Deželna vlada 

77503232 



VSEBINA 

Seznani objavljen il) sejnih zapisnikov 
134. seja Deželne vlade za Slovenijo 22. marca 1920 7 
135. seja Deželne vlade za Slovenijo 1. aprila 1920 K) 
136. seja Deželne vlade za Slovenijo 6. aprila 1920 16 
137. seja Deželne vlade za Slovenijo 10. aprila 1920 20 
138. seja Deželne vlade za Slovenijo 21. aprila 1920 25 
139. seja Deželne vlade za Slovenijo 22. aprila 1920 26 
140. seja Deželne vlade za Slovenijo 23. aprila 1920 33 
141. seja Deželne vlade za Slovenijo 24. aprila 1920 37 
142. seja Deželne vlade za Slovenijo 24. aprila 1920 39 
143. seja Deželne vlade za Slovenijo 28. aprila 1920 41 
144. seja Deželne vlade za Slovenijo 5. maja 1920 44 
145. seja Deželne vlade za Slovenijo 6. maja 1920 48 
146. seja Deželne vlade za Slovenijo 12. maja 1920 52 
147. seja Deželne vlade za Slovenijo 19. maja 1920 59 
148. seja Deželne vlade za Slovenijo 26. maja 1920 62 
149. seja Deželne vlade za Slovenijo 2. junija 1920 67 
150. seja Deželne vlade za Slovenijo 9. junija 1920 75 
151. seja Deželne vlade za Slovenijo 16. junija 1920 79 
152. seja Deželne vlade za Slovenijo 23. junija 1920 83 
153. seja Deželne vlade za Slovenijo 7. julija 1920 85 
154. seja Deželne vlade za Slovenijo 14. julija 1920 91 
155. seja Deželne vlade za Slovenijo 16. julija 1920 98 
156. seja Deželne vlade za Slovenijo 21. julija 1920 105 
157. seja Deželne vlade za Slovenijo 29. julija 1920 , 108 
158. seja Deželne vlade za Slovenijo 3. avgusta 1920 117 
159. seja Deželne vlade za Slovenijo 4. avgusta 1920 119 
160. seja Deželne vlade za Slovenijo 11. avgusta 1920 122 
161. seja Deželne vlade za Slovenijo 18. avgusta 1920 126 
162. seja Deželne vlade za Slovenijo 20. avgusta 1920 131 
163. seja Deželne vlade za Slovenijo 25. avgusta 1920 137 
164. seja Deželne vlade za Slovenijo 2. septembra 1920 141 
165. seja Deželne vlade za Slovenijo 6. septembra 1920 153 
166. seja Deželne vlade za Slovenijo 9. septembra 1920 162 
167. seja Deželne vlade za Slovenijo 13. septembra 1920 172 
168. seja Deželne vlade za Slovenijo 15. septembra 1920 175 



169. seja Deželne vlade za Slovenijo 15. septembra 1920 179 
170. seja Deželne vlade za Slovenijo 22. septembra 1920 183 
171. seja Deželne vlade za Slovenijo 4. oktobra 1920 189 
172. seja Deželne vlade za Slovenijo 13. oktobra 1920 202 
173. seja Deželne vlade za Slovenijo 20. oktobra 1920 205 
174. seja Deželne vlade za Slovenijo 25. oktobra 1920 211 
175. seja Deželne vlade za Slovenijo 3. novembra 1920 216 
176. seja Deželne vlade za Slovenijo 10. novembra 1920 224 
177. seja Deželne vlade za Slovenijo 17. novembra 1920 228 
178. seja Deželne vlade za Slovenijo 24. novembra 1920 234 
179. seja Deželne vlade za Slovenijo 2. decembra 1920 238 
180. seja Deželne vlade za Slovenijo 10. decembra 1920 246 
181. seja Deželne vlade za Slovenijo 29. januarja 1921 250 
182. seja Deželne vlade za Slovenijo 1. februarja 1921 252 
183. seja Deželne vlade za Slovenijo 5. februarja 1921 255 
184. seja Deželne vlade za Slovenijo 9. februarja 1921 258 
185. seja Deželne vlade za Slovenijo 15. februarja 1921 259 
186. seja Deželne vlade za Slovenijo 19. februarja 1921 264 
187. seja Deželne vlade za Slovenijo 5. marca 1921 267 
188. seja Deželne vlade za Slovenijo 8. marca 1921 272 
189. seja Deželne vlade za Slovenijo 15. marca 1921 276 
190. seja Deželne vlade za Slovenijo 16. marca 1921 281 
191. seja Deželne vlade za Slovenijo 22. marca 1921 284 
192. seja Deželne vlade za Slovenijo 1. aprila 1921 287 
193. seja Deželne vlade za Slovenijo 5. aprila 1921 292 
194. seja Deželne vlade za Slovenijo 11. aprila 1921 297 
195. seja Deželne vlade za Slovenijo 18. aprila 1921 305 
196. seja Deželne vlade za Slovenijo 22. aprila 1921 308 
197. seja Deželne vlade za Slovenijo 29. aprila 1921 315 
198. seja Deželne vlade za Slovenijo 2. maja 1921 317 
199. seja Deželne vlade za Slovenijo 30. maja 1921 320 
200. seja Deželne vlade za Slovenijo 7. junija 1921 329 
201. seja Deželne vlade za Slovenijo 9. junija 1921 340 
202. seja Deželne vlade za Slovenijo 18. junija 1921 345 
203. seja Deželne vlade za Slovenijo 23. junija 1921 351 
204. seja Deželne vlade za Slovenijo 9. julija 1921 355 
Kratice 360 
Viri in literatura 361 
Oseh no kazalo 371 



Geografsko ka/alo 430 
Stvarno ka/alo 447 
Popravki • 1. in 2. delu Sejnih zapisnikov 472 
Fotografije članov posameznih Deželnih vlad 473 



I341 

ZAPISNIK 
134. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 22. MARCA 1920 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
Remce, poverjenik za pravosodje Fon, poverjenik za u k in bogočastje Verstov- 
šek, poverjenik za kmetijstvo Jan in poverjenik za socijalno skrbstvo dr. Gosar. 

Začetek seje ob I O1' in 15 min. 

I.) Celokupna deželna vlada pritrjuje načrtu občinskega volilnega reda za 
Slovenijo, ki gaje predložilo predsedništvo ter naroča predsedniku, da prosi ZìI 
njegovo odobritev pri centralni vladi. (3498) 

2.) Centralni vladi se predlaga, da ukine ozir. prekliče naredbo, ki napravIja 
iz Prckmurja samostojno pokrajino pod guvernerjem podrejenem direktno cen- 
imi ni vladi. (Izvršeno.) 

3.) Predsednik deželne vlade se naprosi, da posreduje pri ministrstvu za not- 
ranje zadeve, da pusti vprašanje uredbe službenega razmerja predsednika dežel- 
ne vlade in poverjenikov nerešeno, dokler ne zavzame celokupna deželna vlada 
svojega stališča na podlagi informacij pri d rug ili pokraj in skill vladah. (3437) 

4.) Ministrstvu za notranje zadeve se predlaga, da se imenuje vladnega tajni- 
ka Mnteja Kakelj za okrajnega glavarja. (Notranje.) 

5.) Okrajni komisar v Sežani Josip Znidarčič* se sprejme v službovanje poli- 
tične uprave deželne vlade za Slovenijo, poverjen ¡št vo za notranje zadeve, ter se 
mu poveri vodstvo okrajnega glavarstva Kranj. Ministrstvu za notranje zadeve 
pa se obenem predlaga, da se ga imenuje za vladnega tajnika. (Notranje.) 

6.) Okrajnemu komisarju dr. Petru Va v potic4 se poveri začasno vodstvo 
okrajnega glavarstva Ljutomer. Vladnemu tajniku dr. Alojz Gregorin se poveri 
začasno vodstvo okrajnega glavarstva C emoni • Ij. Okrajni glavar Miroslav Sima 
Galj se pride li okrajnemu glavarstvu Novo mesto v službovanje. (Notranje.) 

7.) Pritrdi se predlogu poverjeništva za pravosodje na ministrstvo pravde, naj 
se svetnika višjega dež. sodišča prt deželnem sodišču v Ljubljani Josipa • au ••• 
upokoji, nakar bo nameščen pogodbeno kot pomožni referent pri dež. sodišču. 
(3019) 

8.) Za zastopnika celokupne vlade pri stanovanjski komisiji v Mariboru je 
imenovan dr. Alojz Juvan5, odvetniški kandidat v Mariboru. (2767, 3576) 

9.)Prošnja člana delegacije pri mirovni konferenei prof. Juvančič , naj se mu 
preskrbi službo, se odkaže poverjeniku za tik in bogočastje. (Uk in bogoč.) 

10.) Uradni sluga pri poverjeništvu za notr. zadeve Mihael Kosmač se ime- 
nuje za poduradnika ad personam pri istem poverjeništvu. (2329) 

11.) Predlog odseka za prehrano za povišanje mlevnine se bo razpravljal pri 
enketi v svrho posveta o omejitvi draginje, katero bo sklicalo predsedništvo na 



8. apri In 1920. (2970) 
12.) Vojaška inte nel • ••• za Slovenijo naj nakaže od I. marca 1920 dalje 

vsem svojim civilnim pisarniškim uslužbencem one službene prejemke kot ¡ili 
dobivajo pisarniški pomožni uradniki, ki so nastavljeni pri drž. uradili po dolo- 
čilih 11. poglavja ministrske naredbe drž. zak. št. 21 in 1914. (2774) 

13.) Poverjcništvo za javna dein nnj izve zn priprnvno osebo, kateri bi se po- 
verilo ravnateljstvo zdravilišča Rogaška Slatina in sicer brez razpisa. (2005) 

14.) Inž. Pavel Miklavc7 se imenuje za gradbenega komisnrja v IX. eia. raz- 
redu. (Javna dela) 

15.) Št. Janški premogovnik sme povišati cene premoga za največ toliko od- 
stotkov, za kolikor sedaaja ccaa trboveljskega premoga prekaša prejšnjo, to pa 
največ do sedanje eene trboveljske mu premogu. (3I8H, 3261) 

16.) Referentu za premog inž. Maine sc da nagrada za I.. 1919 v znesku 
2.000 K. (2777) 

[7.) Poverjeniku za notr. zadeve se naroči, da odredi spremembe, ki jih 
smatra za potrebne v osebah gerentov in glede sestave sosvetov v občinah, ker 
je občinski zbor razpuščen. (Notranje.) 

18.) Bivšemu maršalu Borocviču se izplača na roko podpolkovnika Kvater- 
nikn kot nadaljni predujem na njegove odškodninske zahteve za izgubljeno prt- 
ljago znesek 19.000 K izdcmobilizacijskegafonda. (2710) 

19.) Mariji Križance v Dobravi okraj Brežice naj se milostni vzgojcvalni pri- 
spevek za nepreskrbljena otroka Hubert in Adolf po letnih 80 K izplačuje še 
dalje za dobo dveh let. (2376) 

20.) Prošnjo Ane Krasna, da seji dalje izplačuje pokojnina, po umrlem sop- 
rogu monarskemu slugi Josipu Krasna se odbije, ker prosilka ni naša državljan- 
ka. (2203) 

21.) Dosedanji zastopnik poverjeništva za pravosodje pri oblastni zaščiti de- 
ce in mladine v Ljubljani svetnik dež. sodišča Ivan V rancie sc odvezuje tega 
zastopstva. Na njegovo mesto se ¡menujc svetnik viš. dež. sodišča Regally. 
(Pravosodje.) 

22.) Oficijal pri poverjen i št vu zn socijalno skrbstvo Prane Peteri in se ime- 
nuje za provi zor ičacga pisarniškega odjunkta v IX. čin. razredu pri istem po- 
verjen i št vu. (Soc. skrbstvo.) 

23.) Računski praktikant pri poverjeništvu za socijalno skrbstvo Josip Nan u t 
se imenuje za računskega asistenta v XI. čin. razr. pri istem poverjeništvu. (Sar. 
skrbstvo.) 

Konec seje ob 13. uri 50 minut. 

Dr. Hubad 
zapisnikar 

Pisarni, da izdela in dostavi izpiske iz zapisnika za posamezna poverjeništva. 
Vsakemu predsedniškemu spisu naj se priloži tozadevni izpisek ¡z zapisnika. 



Komunike v 6. izvodih dopisnemu uradu 

Lj. 24/3.1920 

B. Remec Dr. Hubad 

Original. Zapisnik obsega 4 sirani. Lesovi uski papir brc/, vodnega znaka. Zapisnik 
je podpisal le zapisnikar dr. Hubad. Pripis z. navodilom pisarni je napisan /. roko zapis- 
nikarja dr. Hubada, podpisala sta ga B. Remec in Dr. Hubad. 

"Jan Jakob, posestnik in politik. Rojen 1875 v Podliomu, umrl 1959 v Podliomu. 
Kot posestnik seje uveljavil v politiki. Bil je član SLS. V letih 1907-1917 je bil župan v 
Gorjah, nato občinski svetovalce. 1920 je bil poverjenik za kmetijstvo Deželne vlade za 
Slovenijo, 1928-1929 je bil član Oblastne skupščine ljub. oblasti, 1936-1941 član Dan- 
skega sveta Dravske banovine za src z Radovljica. Bil je priznan kmetijski strokovnjak 
in vodilni član lokalnih društev. 

Žnidarcič Josip, pravnik, banski svetnik. Rojen 1877 v Renčali pri Gorici. Končal 
je študij prava. Od leta 1905 je služboval v upravni službi v Sežani in Novem mestu, po 
prevratu 1918 v Kranju, kjer je postal sreski načelnik, 1931 je postal banski svetnik ter 
je bil premeščen k banski upravi Drinske banovine v Sarajevu. 

Vavpotič Peter dr., pravnik, sreski načelnik. Rojen 1885 na Verdu pri Vrhniki. 
Gimnazijo v Ljubljani 1906, pravo na Dunaju in v Gradcu 1910, kjer je pro m» viral. 
Strokovni izpit politično-upravne stroke 1915 v Gradcu. Služboval je od 1912 dalje v 
Gradcu, 1918 je poslal okrajni glavar v Ljutomeru, po prevratu 1918 je bil okrajni ko- 
misar v Ljutomeru, 1920 v Novem mestu in ponovno v Ljutomeru. 1920 je poslal vladni 
tajnik, premeščen je bil v Ljubljano, 1923 je postal okrajni glavar v Radovljiei, 1929 je 
bil premeščen kot sreski načelnik na Ptuj. 1932 je bil upokojen. Preselil se je v Maribor. 

' Juvan Alojz dr., pravnik in odvetnik. Rojen 1886, umrl I960. Bil je odvetnik v 
Mariboru. 

6 Juvančič Friderik, profesor. Rojen 1873 v Ljubljani, umrl 1947 v Zagrebu. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1895, pravo v Gradcu, filozofsko fakulteto na Dunaju in Parizu, 
strokovni izpit na Dunaju 1905, usposobljen za pouk francoščine in nemščine. Službo- 
val je od 1905 dalje na realki v Ljubljani, 1907-1908 je bil intendant v ljubljanski drami. 
1910 je bil profesor na reški mornariški akademiji, po prevratu 1918 je sodeloval kot 
ekspert na mirovni konferenci v Parizu, nato je bil profesor na trgovski akademiji v 
Ljubljani in 1920-1922 je bil upravnik gledališča v Ljubljani. Po upokojitvi je živci v 
Parizu in v Zagrebu. Bil je prevajalec iz franeoščine, objavil je učbenike francoskega 
jezika in več razprav. V gledališču sije prizadeval uprizarjanje Cankarjevih del. 

7 Miklavc Pavel ing., višji tehnični svetnik. Rojen 1888 v Ljubljani. Od 1920 je 
služboval pri deželni vladi v Ljubljani kot gradbeni komisar, 1928 je bil premeščen k 
sreskemu načclstvu v Kranju, 1939 v Ljubljano, 1940 pa v Novo mesto. 1941 seje pri- 
javil za izselitev v Nemčijo. 
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ZAPISNIK 
135. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE I. APRILA 1920 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za notranje zadeve 
prof. Re m ••, poverjenik za uk in bogočastje dr. Vcrstovšek, poverjenik za kme- 
tijstvo Jan, poverjenik za javna dela inž. Scrnce in poverjenik za socialno skrb 
dr. G osar. 

Začetek seje ob 16. uri. 

1.) Delniški tiskarni v Ljubljani se na njeno vlogo v smislu točke 6 pogodbe 
o založbi Uradnega lista z dne 15. svečana 1920 dovoli, da zviša s I. aprilom 
1920 naročnino za Uradni list od 9 na 12 kron mesečno. Zvišanju normalne tari- 
fe od 1 krone na 1 krono 40 v za mm vrsto se ne pritrdi. {Preds. štev. 3724. izvr- 
šeno.) 

2.) Dne 2. maja 1919 sta bila ujeta pri Velikovcu kapitan Oton Vidrih in ra- 
čunski podčastnik Ivan Leskovšck. Nemški Volkswelirovei so jima vzeli erarič- 
nega denarja v skupnem znesku 4.426 K 90 v. Ker jih na izgubi ne zadene nika- 
ka krivda, se jima dovoli odpis tega zneska, (akt Nnr.bramba) 

3.) Sklene se, da se prispevki za dvojno gospodinjstvo v ozira vrcdnili sluča- 
jih izplačujejo od 1. januarja 1920 do preklica še nadalje, toda le pod pogojem, 
da finančno ministrstvo temu pritrdi. Finančno ministrstvo se v predlogu opozo- 
ri zlasti na stanovanjske razmere v večjih mestih Slovenije. (Preds.akt) 

4.) Sprejme se načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero 
se izpreminjajo dosedanji predpisi v oskrbovanju in likvidaeiji kranjske deželne 
imovine. V kolikor pa naredba ne določa drugega, ostane pri dosedanjih predpi- 
sih. Imenovanja osebnosti se pridržc. (Precis) 

5.) Predsednik deželne vlade prebere brzojavko na ministrsko predsedstvo in 
na ministrstvo finane, s katero je naprosil, da se dovoli beguncem, ki se vračajo 
v okupirano ozemlje, vzeti s seboj za pot potrebni živež in živino, ki jo rabijo za 
obdelovanje zemlje. Poročilo se vzame na znanje. (Preds. 3941) 

6.) Imenovanja predsednika, referenta in zapisnikarja pri deželni komisiji za 
vojne dajatve se odlože. (Preds) 

7.) V Borovljah se ustanovi ekspozitura generalnega komisarijata za promet 
in turistiko v Sloveniji. Stroški v znesku okrog 40,000 K se bodo izplačali iz 
plebiscitnega fonda.. Vse to velja samo za čas plebiscita. (Preds. 280!) 

8.) Obravnavajo se nekatere prošnje za milosten odpust političnih kazni. Jo- 
žefu Kušniku iz Vovanke in Martinu Marinski iz Spodnjih PoljČan se kazen mi- 
lostnim potom popolnoma odpusti. Prošnja Janeza Fl is iz Rajhenburga se pa 
odkloni. (Preds. 3197) 

9.) V nadaljnem predlogu poverjeniStva za kmetijstvo imenovanim namreč 
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Jožefu Kamenšek, Martinu Anderlič, Matiju Lorber in Janezu Moško» se kaze» 
milostnim potom popolnoma odpusti. (Preds. 3198) 

10.) Za člana reparaeijskc komisije na Dunaju se predlaga osrednji vladi se- 
natni predsednik dr. Miroslav Ploj. (Preds. 4192) 

11.) Poverjenik za uk in bogočastje dr. Verstovšek omenja, da bo treba pos- 
lati v intera!iirano komisijo za določitev naše severne meje na Štajerskem člana, 
ki mora znati jezike in biti diplomalično rutiniran. Po informacijah bi bil za to 
mesto v prvi vrsti sposoben vseučiliški profesor dr. Pitamic. (dr. Vodopivec) 

12.) Pri ministrstvu vere v Belgradi! se predlaga imenovanje ravnatelja v po- 
koju Viktorja Stcskc za referenta za verstvo pri poverjeni št vu za u k in bogočas- 
tje v Ljubljani v VII. č i no vnem razredu vštevši mu vsa dosedanja službena leta, 
ki jih je prebil v dušnem pastirstvu in kot ravnatelj knezoškofijske pisarne. (Uk 
hi bogočastje) 

13.) Pri izpraševalni komisiji za slovensko stenografijo v Ljubljani se ime- 
nuje za predsednika višji šolski nadzornik dr. Janko Bezjak, za člane pa Prane 
Novak, ravnatelj I. državne gimnazije, Ivan Dolence, profesor I. državne gim- 
nazije in Alojzij Tavčar", profesor in začasni vodja višje realke v Ljubljani. Za 
namestnike profesor Jernej Pavlin škof. gimn. v Št. Vidu, prof. Josip Mar» na 
realni gimnaziji v Ljubljani in Josip Gorečan4, profesor na učiteljišču v Ljublja- 
ni. (Uk in bogočastje) 

14.) Sprejme se načrt naredbe o ustroju pravo - in državnoslovnih študij in 
teoretičnih državnih izpitov na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Ljubljani. (Ukin bogočastje) 

15.) Feliks Grögl5 se sprejme zopet v ljudsko - Šolsko službo in siecr provi- 
zorično za dobo treh let. Šele če se bo v tej dobi obnesel, se zopet namesti defi- 
nitivno, (uk in bogočastje) 

16.) Pritrdi se predlogu na ministrstvo presvete glede ureditve nagrad za na- 
dure »a srednjih šolah, učiteljiščih in meščanskih šolah in za pomožne učitelje 
na zavodih nad ljudsko šolo. (Uk in bogočastje) 

17.) Franc Zidar6, namestni učitelj na I. državni gimnaziji v Ljubljani se 
imenuje v smislu § 62 U.S. P. za pravega gimnazijskega učitelja v IX. čin o vnem 
razredu s pridržkom, da se mu stalno učno mesto naknadno nakaže. (Uk in bo- 
gočastje) 

18.) Na predlog poverjenika za notranje stvari se določijo pri vseh uradih 
poverjen ište v deželne vlade, v kolikor to še ni v veljavi, uradne ure od 8. do 14. 
To pa le pod pogojem, da se vsi uradniki točno drže uradnih ur in da se uvedejo 
lahko zopet dopoldanske in popoldanske uradne ure, če bi vsled le uredbe trpelo 
službovanje. Za popoldanske ure se uvede inšpekcijska služba. Ta uredba stopi 
v veljavo takoj po Vel. noči.. (Vsem poverjeiiištvom. Vsem drugim v vednost) 

Predsednik deželne vlade povabi gospode poverjenike na udeležbo pri veli- 
konočni procesiji. Naročc naj tudi u radništvu, da se udeleži v kar največjem 
številu. 

19.) V seji dne 22. marca seje sklenilo, da se prekliče ministerstvu notranjih 
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del predlagana naredba glede ustanovitve delegacije za politično upravo na Ko- 
roškem, kjer ostane pri dosedanji uredbi. Vladni svetnik FcrjančiČ obdrži šc na- 
dalje nadzorstvo za plebiscitna dela v celi Koroški. Ker seje to v zapisniku 134. 
seje pomotoma izpustilo, se to ugotovi v zapisniku današnje seje. (Notranje) 

20.) Poverjen i št vu za notranje stvari je došlo poročilo državnega urada zoper 
navijalec cen, verižnike itd. v Ljubljani s predlogom, da se za nekaj časa ukine 
vsak izvoz mesa in živine v Italijo in Švico, ker seje pojavil sum, daje mnogo 
izvoznic potvorjenili. V tem času naj se revidirajo vse izvoznice ¡n naj se res 
neobhodno potrebne ponovijo. Predsednik deželne vlade izrazi pomisleke pioti 
taki prepovedi. Verižniškcmu uradu naj se samo naroči, da svojo kontrolo poo- 
stri in podvoji in naj strogo pazi v vsakem posameznem slučaju, če so izvoznice 
pravilne. (Notranje) 

21.) Ministrstvu se predlaga, da se dosedanji vodja policijskega ravnateljstva 
v Ljubljani policijski svetnik dr. Alojzij Gustili imenuje za policijskega ravna- 
telja v Ljubljani v VI. činov nem razredu. (Notranje) 

22.) Ustanovi se v Mariboru podružnica državnega urada zoper navi jale t* 
cen, verižnike itd. Za vodjo tega urada se sprejme v policijsko službo kapetan 
dr. Dragotin Peste všek, ki se imenuje za policijskega komisarja v IX. č i no vnem 
razredu II. stopnja pod pogojem, da ga odpusti iz službe vojaška oblast. (Notra- 
nje) 

23.) Na predlog mestnega magistrata v Ljubljani se dovoli zvišanje veselič- 
nega davka kakor predlaga poverjeni št vo za notranje stvari. (Notranje) 

24.) Odobri se načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo o pobira- 
nju občinskih taks. Ker velja taksni zakon z dne 4. maja 1914 dež., zak. štev. 13. 
le za bivšo Kranjsko, nova naredba pa naj velja za celo ozemlje Slovenije, se 
mora naredba predložiti ministrstvu v odobrenje. (Notranje) 

25.) Predlog poverjen i št va za notranje stvari na ministrstvo notranjih del v 
Bclgrudu, da se nekaterim vodjem okrajnih glavarstev, ki so prevzeli taka mesta 
ob prevratu in so se kot vodje glavarstev posebno odlikovali, podeli naslov in 
značaj okrajnega g la vai j a oziroma vladnega tajnika se spremeni v toliko, da se 
predlaga podelitev naslova in značaja okrajnega glavarja samo vodji okrajnega 
glavarstva v Slovenjem gradcu vladnemu tajniku dr. Marku Ipavicu in vodji 
okrajnega glavarstva v Mariboru vladnemu tajniku dr. Srcčku Lajnšiču, naslov 
in značaj vladnega tajnika pa vodji okrajnega glavarstva v Brežicah, okrajnemu 
ko m i sai j u Ri hard u Koropec u, vodji politične ekspoziture v Mozirju okrajnemu 
komisarju Gašperju Lipovščku , vodji okrajnega glavarstva v Ljutomeru, okraj- 
nemu komisarju dr. Petru Vavpotiču in vodji okrajnega glavarstva v Ptuju, 
okrajnemu komisarju dr. Otonu Pirkmajerju, slednjemu pa le pogojno, da nam- 
reč izpadejo zanj nekatere poizvedbe ugodno. (Notranje) 

26.) Sprejme se načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo o pri de- 
litvi nekaterih poslov izročenega področja mestne občine mariborske okrajnemu 
glavarstvu v Mariboru. Občinska zastopa v Celju in Ptuju se pozo veta, da pocla- 
sta podobne predloge kot mariborski mestni sosvet, da se potem tudi za Celje in 
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Pliij ¡Z(ia slična naredba. (Pieds) 
27.) Ministrstvo za prehrano in obnovo zemlje je naročilo, da pošlje cinkarna 

v Celju dva oziroma tri vagone bakra v Koprivnico za delniško družbo "Dani- 
ca". Cinkarna v Celju se vsled pomanjkanja cinkove rude predelava v lo varno 
za modro galico. Če bi izročila brez nadal jnega baker, bi prišel obrat cinkarne v 
nevarnost. Delniški družbi "Danica" se da na razpolago dva vagona bakra pod 
pogojem, da vrne baker do konca aprila t.L, da plača kot kavcijo dvojno ceno. 
loje 3,000.000 kron in da se sklene pogodba s pravilno legitimiranim zastopni- 
kom imenovane delniške družbe. (Javna dela) 

28.) Da se od pomore pomanjkanju koksa naj se sklene s Češkoslovaško dr- 
žavo pogodba, po kateri se Češkoslovaški dobavi svinec, Češkoslovaška pa da v 
zameno koks. Deželna vlada odobri od poverjeništva za javna dela predlagani 
pooblastili za rudarskega svetnika inž. Josipa Kropača, ravnatelja Ivana Conc- 
ili ka in Feliksa Bel laka, da imenovani sklenejo pogodbo s Če h os lova ško. (Javna 
dela) 

29.) Pomanjkanje bencina je vedno občutneje. Trboveljska premogokopua 
družba je v nevarnosti, da bo morala vsled tega ustaviti obrat. V Mariboru ima 
družba "Komet" 6 cistern bencina, menda last zemaljske vlade v Zagrebu. 
Okrajnemu glavarstvu v Mariboru se naroči, da se prepriča o množini in lastni- 
ku bencina, da bencin za premogokope takoj zaseže proti temu, da se lastniku 
vrne in natura ko dospe bencin iz Poljske. (Javna dela) 

30.) Inženirju Tornago se na njegovo prošnjo dovoli izstop iz državne služ- 
be. Ustavi se proti njemu začeta disciplinarna preiskava. (Javna dela) 

31.) Predlog generalnega komisarijata za promet in turistiko v Sloveniji, da 
se reaktivira šolski nadzornik Maicr in se mu priznajo prejemki Vili, činov nega 
razreda, se vrne poverjen i.Št vu za javna dela, da vprašanje ponovno preštudira. 
(Javna dela) 

32.) Sprejme se ponudba "Dioniškega društva za industrijo drva v Zagrebu" 
za dobavo nadaljnib 6.000 m drva po ceni 125 K. Ta drva in drva, ki so ostala 
od lanske kupčije se dodclc za kurjavo uradnih prostorov po polni nabavni ceni, 
ki znaša s stroški prevoza 194 K za m". Preostanek se da na razpolago javnim 
uslužbencem po povprečni ceni 141 K za m'. Glavno poverjeništvo za agrarno 
reformo se naprosi, da imenovani tvrd k i ne dela težkoč pri izseka vanju. (Javna 
dela) 

33.) Pri rudarskem glavarstvu v Ljubljani razpisano mesto pisarniškega ofi- 
cijantu se podeli Josipu Jurčiču8 pod pogojem, da si izposluje tekom aprila t.l. 
odpust iz žendarmerijske službe in da najpozneje do 1. majnika t.l. nastopi služ- 
beno mesto. Plača se mu določi po službeni pragmatika. /Javna dela) 

34.) Pisarniškemu ravnatelju pri rudarskem glavarstvu v Ljubljani Alojziju 
Dular se dovoli vsled bolezni v rodbini izjemoma podpora 1.000 kron iz sred- 
stev poverjeništva za javna dela. (Javna dela) 

35.) Prošnja računskega svetnika Antona • crnika za podelitev podpore se 
odkloni. (Javna dela) 
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36.) Pisarniški oficijantinji Ani Tcrdan se dovoli v pokritje pogrebnih stroš- 
kov ob smrti njene matere podpora 1.000 kron iz zaloge poverjeništva za javna 
dela. (Javna tlela) 

37.) Predlog poverjeništva za javna dela za podelitev nagrad uradnikom za 
nadurno delo povodom sestave proračuna za budžetno leto 1920/21 se odkloni. 
{Javna dela) 

38.) Valentinu Jemcc v Scnožctih se dovoli zvišanje brodarinc za dobo treli 
let v smislu predloga poverjeništva za javna dela. (Javna dela) 

39.) Brodarski zadrugi v Dolskem se dovoli zvišanje brodarinc za dobo treh 
let, kakor predlaga poverjen i.štvo za javna dela. (Javna dela) 

40.) Rudarski praktikant Ludovik Bonča se imenuje rudarskim adjunktom v 
X. činovnem razredu s I. marcem t.l. Njegovi prošnji, da se mu vStcjc v službe- 
no dobo čas službe kot ferjalni tehnik pred II. državnim izpitom se ne ugodi. 
(Javna dela) 

41.) Rudarski inženir Viktor Šinkovec se sprejme v državno službo kot ru- 
darski praktikant ter se prideli obratu v Velenju. (Javna dela) 

42.) Rudarski adjunkt inž. Ernest Cucek se imenuje s 1. aprilom t.l. rudar- 
skim komisarjem v IX. činovnem razredu. (Javna dela) 

43.) Inž. Mohor ič9 pri poverjen ¡ št vu za kmetijstvo se pomakne iz IX. na 
Vili, čin ovni razred. (Kmetijstvo. Spis pri pretiš) 

44.) Poverjenik za kmetijstvo predlaga, da se pri poverjen i št vu kakor hitro 
mogoče ustanovi disciplinarna komisija in da se imenujejo disciplinarni senati. 
(Pretiš) 

45.) Deželni svetnik Josip Demiast¡ja10 se prideli poverjeništvu za socijalno 
skrb, deželnega svetnika Franceta Uršiča" pa da isto poverjeništvo na razpola- 
ganje komisiji za upravo imovine Kranjske. (Sor. skrb) 

Prihodnja seja v torek dne 6. aprila 1920 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. 1/4 uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
Zapisnikar Predsednik 

.      -  ^" 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovin ski papir brez vodnega znaka. V zapis- 
niku je več popravkov in dopolnil zapisanih s črnilom. Oštevilčenje sklepov obravnav je 
bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

2 Tavčar Alojzij, profesor, vladni svetnik. Rojen 1857 v Šentjerneju, umrl 1937 v 
Ljubljani, Služboval je na gimnaziji v Ljubljani 1891-1898, nato do upokojitve na 
državni realki v Ljubljani. 

3 Pavlin Jernej, profesor. Rojen 1881 v Naklem pri Kranju. Gimnazijo v Kranju 
1902, bogoslovje v Ljubljani 1906, strokovni izpit 1918 v Ljubljani, izpit za pouk ste- 
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nografije 1919 v Zagrebu. Služboval je kot kaplan v Cerknici 1906-1913, kot prefekt v 
zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano 1913-1914 in nato kot vcroučitclj 
pra viam. 

Gorečan Josip, profesor. Rojen 1864 v Novi Cerkvi pri Celju. Služboval je kot te- 
lovadni učitelj in profesor na gimnaziji v Ljubljani 1903-1019, nato na učiteljišču v 
Ljubljani in na gimnaziji v Celju, kjer je bil 1933 upokojen. 

Grögl Feliks, učitelj. Rojen 1895 na RemŠniku pri Slovenj Gradcu. Učiteljišče v 
Mariboru 1915, strokovni izpit 1924. Služboval je od 1915 na Razboru pri Slovenj 
Gradeu, na Reki pri I locali, po prevratu 1918 pri Sv. Martinu pri Vurbergu, v Henini pri 
Jurklo.šlru, 1920 pri Sv. Barbari v Halozah, 1923 v Narapljnh, 1924 pri Sv. Duhu v Ha- 
lozah, 1925 je postal stalni učitelj pri Sv. Rupertu v Slovenskih goricah, 1940 je bil 
premeščen v Dolnjo Bistrico pri Dolnji Lendavi, 1945 je bil upokojen. 

Zidar Franc, profesor. Rojen 1883 v Št. Rupertu na Dolenjskem, umrl 1931 v 
Ljubljani. Služboval je kot profesor nemščine od 1910 dalje na gimnaziji v Ljubljani, 
1925 je bil upokojen. 

Lipov.šck Gašper, pravnik, banski svetnik. Rojen 1886 v Šmarju pri Sevnici. Gim- 
nazijo v Mariboru, pravo v Gradeu. Služboval je od 1911 dalje pri namestništvu v 
Gradeu, 1918 je postal okrajni komisar in vodja politične ekspoziture v Mozirju, 1920 je 
bil imenovan za vladnega tajnika v Murski Soboti, 1923 je postal okrajni glavar v Mur- 
ski Soboti, 1936 je bil premeščen za sreskega načelnika v Kranj, 1939 je postal banski 
inšpektor občega oddelka banske uprave v Ljubljani. 

Jurčič Josip, pisarniški uradnik. Rojen 1891 v Črcšnjeveu. Končal je 3. razrede 
gimnazije v Mariboru. Služboval je od 1920 kot uradnik rudarskega glavarstva v Ljub- 
ljani, kjer je bil nazadnje vodja pisarne. 

Mohorčič Henrik ing. kemije (v zapisniku napačno - Moliorič). Rojen 1886 v 
Trstu. Realko v Trstu, kemijo v Gradeu, kjer je naredil izpit za izvedenca za živila, v 
letih 1905-1909 je študiral še na filozofski in medicinski fakulteti v Gradeu. Služboval 
je od 1908 dalje kot pomožni znanstveni delavce pri Splošnem preizkuševališču za 
živila v Gradeu, 1911 je postal asistent, 1916 pristav, po prevratu 1918 je bil imenovan 
za ravnatelja kmetijskega kemičnega preizkuševališča v Mariboru, 1928 je bil upokojen, 
aje še naprej ostal v pogodbenem delovnem razmerju do leta 1936. 

Dermastija Josip dr., pravnik in politik. Rojen 1879 v Ljubljani, umrl 1952 v 
Ljubljani. Končal je študij prava, promovira! je 1903. Služboval je najprej v odvetniški 
pisarni, 1916 je prešel v upravno službo v deželni upravi, kjer je dosegel naziv deželni 
svetnik, 1920 je prešel v državno službo, dobil naziv vladni svetnik, bil je predstojnik 
odseka za javno pomoč v oddelku za socialno politiko pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Sodeloval je v upravnih svetili zadružne gospodarske banke in v več delniških družbah. 
Kot politik je bil član SLS, bil je organizator in ustanovitelj stranke SLS na Goriškem. 

Uršič Franc, pravnik, vladni svetnik. Rojen 1855 v Spodnji Idriji, umrl 1926 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, klasično filologijo in pravo na Dunaju. Služboval je 
kot odvetniški koneipient na Dunaju, kol notarski pripravnik v Sevnici, leta 1890 je 
nastopil službo kot konceptni pripravnik pri deželnem odboru za Kranjsko, 1901 je 
postal deželni tajnik, 1916 deželni svetnik. Po prevratu 1918 je bil pravni referent pri 
poverjeništvu za javna dela, od 1924 dalje pa vladni svetnik pri gradbeni direkciji. 1924 
je bil upokojen. Sodeloval je pri izdaji Plctcršuikovega slovarja in pri Babnikovi pravni 
terminologiji. 
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136' 
ZAPISNIK 
136. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 6. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za kmetij sivo Jan, poverjenik za javna dela inženir 
S črnec in poverjenik za socialno skrb dr. Gosnr. 

Začetek seje ob 16. uri. 

1.) Predsednik deželne vlade prebere osnutek naredbe celokupne dežcine 
vlade za Slovenijo, s katero se izpopolnujcjo predpisi o stanovanjskih odpove- 
dih. Namen naredbe je na indirekten način prisiliti premožne zasebnike, denarne 
zavode in gospodarska podjetja, da zidajo stanovanjske hiše. Vprašanje je seve- 
da, alije fizično mogoče, da se v sedanjem času sploh zida, če je torej upati, da 
bo naredba imela zaželjeni efekt. O naredbi seje razvila debata v kateri seje 
razpravljalo o vseh e ven tue lui h efektih naredbe. Poverjenik za javna dela je zla- 
sti povdarjal, da bo v tekočem letu silno težavno zidati. Manjka opeke in železa. 
Cementa za privatne gradbe sploh ne bo. Velike težave bodo tudi vsled pomanj- 
kanja kvalificiranega delavstva. Poverjenik za notranje stvari povdarja, da na- 
meravajo denarni zavodi graditi večje hiše in palače, ki pa ne morejo biti gotove 
prej kot v dveh letih. Poverjenik za javna dela opozarja na projekt, da se poclzi- 
dajo podstrešja, da se za taka stanovanja izposluje davčna prostost, da se lastni- 
kom takih hiš dovoli zvišati stanarino in da se dvignejo nekatere hiše za eno 
nadstropje. 

Četudi naredbi ni zajamčen popoln uspeh, je deželna vlada z ozi rom na to, 
da se sme upati, da bo naredba dosegla vsaj deloma svoj namen, sprejela nared- 
bo z nekaterimi dosta vk i in spremembami. Stvar izvrše valne oblasti pa bo, da 
pazi na to, da naredba ne bo imela nezaželjenih posledic. Izvrševal na oblast 
opozori v časopisju na primeren način na namen naredbe. Besedilo naredbe, 
kakor je bila sprejeta, je razvidno iz priloge. (Preds. 4069) 

2.) Iz fonda, ki ga upravlja poverjeni št vo za javna dela se dovoli Slovenski 
dija.ški zadrugi v Pragi kredit 100.000 K z namenom, da se s tem denarjem na- 
bavi slovenskim dijakom potreben živež, za Jugoslovansko menzo v Pragi. 
(Pretiš. 3996) 

3.) Iz fonda, ki ga upravlja poverjeništvo za javna dela se dovoli Slovenski 
dijaški zadrugi v Pragi podpora 30.000 jugoslovanskih kron za nabavo obleke in 
obutve potrebnim in pridnim slovenskim visokošolcem v Pragi. Slovenska dija- 
ška zadruga v Pragi mora predložiti predsedništvu deželne vlade seznam dija- 
kov, katerim se bo podpora podelila in dokazila, da dotičniki redno študirajo. 
(Preris. 3995) 

4.) Poverjeništvo za javna dela nakaže ¡z fonda, ki ga upravlja, ročni blagajni 



prcdscdništva deželne vlade znesek 10.000 K, katerega uporablja predsednik 
deželne vlade po lastnem prevdarku za podpore v izrednih slučajih. (Pretiš. 
4198) 

5.) Odobri se poročilo na ministrstvo gradb v Belgradi! o organizaciji po- 
velj eni.štva za javna dela in gradbene direkcije za Slovenijo v Ljubljani. (P'reels. 
3o88) 

6.) Odobri se poročilo na ministrstvo za poljedelstvo in vode v Bel gradu o 
ustanovitvi generalne inšpekcije voda za Slovenijo v Ljubljani. (Preds. 3289) 

7.) Dodatno k sklepu deželne vlade z dne I. aprila 1920 se predlaga podeli- 
tev naslova in značaja okrajnega glavarja tildi civilnemu komisarju v Pre krmi rj u 
vladnemu tajniku Bogumilu Bcrbuču. (Notranje) 

8,) Mestni občini ljubljanski se dovoli na podlagi določbe § 81. ljublj. občin- 
skega reda, da si najame v smislu sklepa občinskega sveta z dne 9. marca 1.1, za 
zgradbo treh stanovanjskih hiš na mestnem svetu za šolo v Prillali po načrtu in 
proračunu mestnega stavbenega urada posojilo do najvišjega zneska 3.000.000 
K. (Notranje) 

9.) Mestni občini ljubljanski se dovoljuje na podlagi določb 81. ljubljanske- 
ga občinskega reda, da se v smislu sklepa občinskega sveta z dne 9. marca t.l. 
najame za mestno pri prego pri Mestni hranilnici ljubljanski posojilo do najviš- 
jega zneska 1,000.000 K, proti najugodnejšemu obrestovanju in povračilu v 
petdeset letnih obrokih. (Notranje) 

10.) Agrarni eleve pri kraj nem komisarju za agrarske operacije Kari Ličar se 
imenuje agrarnim zemljcmereem II. stopinje v XI. č i no vnem razredu. (P rais: 
akt 2786) 

11.) Karel Goričan, državni vinarski adjunkt se imenuje uradnikom v IX. či- 
lio vnem razredu in se mu podeli naslov vinarskega nadzornika 11. reda.. 

Nekatere druge personalne zadeve poverjeništva za kmetijstvo se odlože, da 
se more poverjenik za kmetijstvo med tem časom še informirati o posameznih 
osebnostih. (Precis. 2951) 

12.) Vloga poverjeništva za javna dela, da kuratorij za oskrbovanje in likvi- 
dacijo imovine bivše vojvodine Kranjske prepusti imenovanemu poverjeni šivu 
pisalni stroj s tabu lato rj cm in računski stroj se pošlje kuratorij u s priporočilom 
m z vabilom, da pusti oba stroja oeeniti, ker bo poverjen i št vo za javna delu 
stroja plačalo. (Prah. 4197) 

13.) Soški nadzornik v pokoju Anton Maier ostane kot pogodbeni uradnik na 
dosedanjem službenem mestu pri gene ral ne m kom i sa rij al u za tujski promet kot 
upravitelj. Priznajo se mu prejemki kot bi jih dobival kot reaktivirani uradnik v 
Vili, č i no vnem razredu z draginjskimi dok ladani Ì vred. Pokojnina se od njego- 
vih tako dognanih prejemkov odtegne. (Javna dela) 

14.) Na predlog poverjenika za javna dela se reasumirá sklep deželne vlade z. 
dne 1. aprila 1920 in se dovolijo od poverjeništva za javna dela predlagane na- 
grade za čezurna dela povodom sestave državnega proračuna imenovanega po- 
verjeništva za budžetno leto 1920/21, to pa le izjemoma za ta slučaj in s pristav- 
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kom, da sc take podpore v bodoče ne bodo več dovolile. (Javna dela) 
15.) Sprejme se osnutek naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo o 

podporah nezaposlencem. Osnutek naredbe se naknadno dostavi Še okrajnemu 
glavarju dr. S tes k i, ki ga pregleda če je pravilen tudi v formalnem oziru. (Prah. 
4164 m Soc. skrb) 

16. Konceptncmu praktikantu Slibarju" se dovoli trimesečen dopust, da do- 
vrši pravne študije. (Soc. skrb) 

Konce seje ob 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
Ziip is nikar. Predsednik. 

Priloga k zapisniku 136. seje z dne 6. IV. 1920. 

Narcdb a 

celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se izpopolnujejo predpisi o 
stanovanjskih odpovedih. 

Na podstavi avstrijskega pooblastiliIncga zakona z dne 24. julija 1917, drž. 
zak. št. 307, se odreja: 

§  1. 

Državni slanovanski urad oziroma krajevna stanovanska oblast se pooblašča, 
da sme od 15.5.1920 odpovedati za stanovanje vporubne prostore v tuji hiši: 

I/osebam, ki imajo dokazano nad 1.000.000 K premoženja 
2/ uslužbencem zasebnih tu - in inozemskih denarnih zavodov, zavarovalnih 

družb in večjih gospodarskih podjetij sploh brez ozira na njihovo premoženje 
3/ inozemskim zavarovalnim družbam, inozemskim denarnim zavodom in 

večjim inozemskim gospodarskim podjetjem sploh. 

§ 2. 
».  *•   " > 

Proti odpovedi je tekom 8 dni dovoljeno priziv nn poverjeništvo zn socijalno 
skrb. Če se priziv najkasneje do 15.6. ne reši, je smatrati, da se mu je ugodilo. 

• 3. 

V smislu § I odpovedana stanovanje se morajo izprazniti najkasneje do 
15.7.1920. Ako pa stranka dokaže, daje sama ali v slučaju § I lit 2, daje njen 
delodajalec do tega dne pričel v doliČnem stanovanjskem okolišu graditi stavbo 
oziroma prirejali novo stanovanje, v katero se bo najkasneje do 31.10.1920 lah- 



• 

•• nastanila, seji mom do lega dne dovoliti bivanje v dosedanjem si a no vanj u. 
Ako bi se zgradba, ne da bi bila temu vzrok višja sila (vis major) prekinila, ter 
nebi bilo več upati, tla se stanovanj • do omenjenega dne dogotovi, sme državni 
s tan ovan ski urad, oziroma krajevna si an ovan ska oblast odpoved stanovanja ob- 
noviti. Proti tej odpovedi se more stranka tekom 3 dni pritožiti na poverjeništvo 
za socijalno skrb. Priziv nima odložilne moči. ••• se prizivu ne ugodi, se mora 
stanovanje tekom 30 dni po vročitvi odpovednega odloka brezpogojno izpraz- 
nili. 

§ 4. 

Ako si stranka, kateri se je stanovanje v smislu § i odpovedalo, ali, kadar gre 
za osebe omenjene v § ! lil 2, ako si njihov delodajalec poiem ko seje stano- 
vanje odpovedalo kupi v sedanjem stanovanjskem okolišu hišo, se prvotni rok 
za izpraznitev sedanjega stanovanja radi lega ne sme podaljšati. 

§ 5. 

Selitveni rok, ki poteče 31.10.1920 sme državni stanovanjski urad oziroma 
krajevna stan ovan ska oblast v nujnih slučajih, kadar bi priselitev v novo, sicer 
dogotovljeno, pa zlasti iz higijenskih ozi rov še ne porabno s lan o van je ne bila 
umestna, podaljšati do 30. ! 1.1920. Ako gre za preselitev oseb, omenjenih v § 1 
lil 2 v novo, že dogotovljeno stanovanje, se odpoved dosedanjega stanovanja 
lahko prekliče, novo stanovanje pa se v smislu § 6 odda drugem • najemniki]. 

§ 6. 

Za nova stanovanja, ki se zgradijo, oziroma priredijo po razglasil vi te nared- 
be, dosedanje določbe o varstvu najemnikov 1er naredbe narodne vlade SUS, 
oziroma deželne vlade št. 295, 600, 700, 70!, 747, 748 ne veljajo. Pač pa mora 
državni stanovanjski urad oziroma krajevna sla novan ska ob lasi skrbeti, da se 
laka stanovanja ne oddajo osebam, ki niso upravičene bivali v dol i č nem slano- 
vanskem okolišu. 

• 7. 

Oseb omenjenih v § 1. lit 2, njihov delodajalec, v s led tega ker jim je drž. 
stanovan ski urad oziroma državna krajevna sla novan ska oblast stanovanje od- 
povedala, ne sme odpustiti iz službe. nI i z drugimi uslužbenci nadomestiti. Tak 
odpust iz službe ali nadomestitev bi bila neveljavna in brez moči. 



§ 8. 

Izvršilne določbe k tej naredbi bo izdalo poverjeništvo za socijalno skrb. 

§ 9. 

Ta naredba slop i lakoj v veljavo. 
Ljubljana, dne 6. aprila 1920. 

dr. Brejc s.r. predsednik 
Remce, s. •., dr. Verslovšek s. •., inž. Sernee s. •., Fon s. •., Jan s. •., dr. Go- 

sar s. r. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 sirani (s prilogo). Lesovi risk i papir brc/, vodnega 
znaka. Prilogi nista podpisani. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno 
s črnilom. 

2 Šlibar Ivan, odvetnik. Rojen 1891 v Radovljici, umrl 1938 v Ljubljani. Končal je 
študij prava. Služboval je pri deželni vladi za Slovenijo kol konceptni praktikant in kon- 
eipisl, nato je odšel v Beograd odkoder seje vrnil 1928. prestopil je v odvetništvo in je 
bil odvetnik v Litiji. 

137' 
ZAPISNIK 
137. SEJI- DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 10. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za pravosodje Fon. 
poverjenik za notranje zadeve profesor Remce, poverjenik za javna dela inž. 
Sernee in poverjenik za socijalno skrb dr. G osar. 

Začetek seje ob 10. uri. 

I.) Fran Küster bivši pisarniški ofieijant pri trgovskem ministrstvu na Du- 
naju se sprejme v službo pri deželni vladi za Slovenijo kot adjunkt v IX. ci no v- 
nem razredu. Pri del i se začasno predsedništvu deželne vlade uradu za zaščito 
beguncev. Dosedanja službena leta in vojna leta se mu vštejejo v službeni čas. 
Za čas od I. januarja 1920 do L aprila 1920, koje bil Kustcr brez lastne krivde 
brez službe, se mu v smislu naredbe Narodne vlade štev. 202 iz leta 1918 priz- 
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najo prejemki, ki jih je dobival nazadnje v avstrijski službi in sicer kot podpora. 
Ravno tako se mu priznajo dokazani selitveni stroški. (Preds. 3858) 

2.) Povcrjcništvo za kmetijstvo je razpisalo dve mesti politično administra- 
tivnih uradnikov. Poverjen i št vo predlaga, da se izmed prosilcev nastavita Fran 
Lazar i ni in dr. Ferdinand Tomaž i č" in sicer oba v VII. č i no vnem razredu. Za 
slučaj, da bi deželna vlada imela pomisleke proti zopetuemn sprejemu Lazari- 
nija v državno službo, se predlaga, da se drugo mesto v IX. č i no vnem razredu 
podeli dr. Dionizu Maražu, seveda pod pogojem, da ga povcrjcništvo za notra- 
nje odpusti iz svoje službe. Šele tedaj če bi poverjen i št vo za notranje Ma raža ne 
odpustilo, naj se imenuje Ivan Pokom" ali Ivan Est. Prvo vprašanje je, če se La- 
zar in i priporoči osrednji vladi za zopetni sprejem v državno službo v Sloveniji. 
Z ozi rom na lo, da se Lazarini pod avstrijsko vlado ni nikdar eksponira I za nem- 
štvo in daje bil kot vodja okrajnega glavarstva v Kamniku med domačim prebi- 
valstvom zelo priljubljen, se na predlog predsednika deželne vlade soglasno 
sklene, da se pri ministrstvu notranjih del stavi predlog, da se vladni tajnik Fran 
Lazarini zopet sprejme v državno službo pri politični upravi v Sloveniji in da se 
imenuje za okrajnega glavarja. K predlogu poverjen i št va za kmetijstvo stavi 
poverjenik za notranje stvari sprem i nje valni predlog, da naj se imenuje dr. Fer- 
dinand Tomažič za uradnika v VII. činovnem razredu pri poverjeništvu za kme- 
tijstvo v Ljubljani. Kot drugi administrativni uradnik pri imenovanem poverje- 
ništvu se imenuje absolvirani pravnik Ivan Pokom in sicer kol provizoričen 
konci p ist v X. činovnem razredu. Fran Lazarini se pride li politični službi v sta- 
tusu poverjen i št va za notranje stvari oziroma naj se njegovi prejemki izplačujejo 
na kredit mesta pri komisiji za likvidacijo imovine bivše vojvodine Kranjske, ki 
se izprazni z imenovanjem dr. TomažiČa. Poverjenik za notranje stvari izjavlja, 
da mora reflektirati na vse uradnišlvo. kije sedaj v staležu poverjen iŠlva za not- 
ranje stvari in da ne more nikogar odpustiti. V s led tega ne bi mogel pritrditi, da 
se dr. Maraž prevzame k poverjeništvu za kmetijstvo. Sprem inj cva In emu pred- 
logu poverjenika za notranje stvari se pritrdi in sicer tako. da se predlaga minis- 
trstvu za poljedelstvo imenovanje dr. Ferdinanda TomažiČa za uradnika v VII. 
činovnem razredu pri poverjen ¡šivu za kmetijstvo ¡n da se imenuje absol viran 
pravnik Ivan Pokom za provizoričnega koncipista v X. činovnem razredu pri 
poverjen i s vu za kmetij si vo.(Preds., Pov. za notranje. 4242) 

3.) Ponovna prošnja odslovljcncga državnega višjega živ i nozd ravnika Josipa 
Vollauschega za zopetni sprejem v državno službo, se odkloni. (Pred. 3954) 

4) Prošnji upokojenega prov ¡zoričnega višjega živ i nozd ravnika Alojzija 
Komers-a za reaktiviranje se ne ugodi. (Predi. 3955) 

5) Administrativnim in tehničnim gažistom brez čina se dovoli do rešitve 
njih prošenj za sprejem v skupno armado povišanje sedanjih dnevnic od 10 na 
30 K dnevno in sicer od I. aprila t.l. nadalje. Zato se ¡zposlujejo potrebni kredi- 
ti. /Preds. 4289) 

6.) Deželna vlada je v seji dne 22. marca 1920 odložila sklepanje o povišanju 
m levitine in določila, da se bo o tej stvari razpravljalo pri anketi o omejitvi dra- 
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ginje. Anketa, ki seje scila 8. aprila je to zadevo odkazala posebnemu odseku, 
ki je o stvari podrobno razpravljal in stavil predloge in sicer, da se zviša m lev- 
itimi a) za mline na vodo na 50 K, b) za mline na paro na 55 K, c) za mline z 
motornim obratom na 62 K. Mlinom se razven tega dovoljuje zaprašite v 2 1/2 
%. Poverjenik za notranje stvari predlaga, da se sprejme naredba kot jo je pr- 
votno predlagal odsek za prebrano. Prebere izjavo gospoda Borea, glasom kate- 
re so zahteve zveze industrij cev pretirane. Predlogu poverjenika za notranje 
stvari se pritrdi. Mlcvnina znaša torej: a) za mline z vodnim pogonom 45 K. b) 
za mline na paro 50 K, c) za mline z motornim obratom 57 K. Zapraši te v ne 
sme presezati pri izdelovanju moke 2 % pri podelevanju ječmena in prosa v ješ- 
prenj oziroma kašo 4 % teže žita. 

Sklep deželne vlade se utemeljuje s tem, da se navedeno zvišanje ni I evitine 
dovoli samo za to, da lastniki mlinov morejo ugoditi zal t te vam svojih uslužben- 
cev po povišanju plač in pa vsi cd tega, ker mlini vslcd pomanjkanja žita večkrat 
ne obratujejo, uslužbence pa morejo plačevati tudi za ta čas. Ind ust rij • i sc mor- 
da 7. dovoljenimi postavkami ne bodo zadovoljili in ne bodo ugodili zahtevam 
delavstva. V slučaju stavke, naj odsek za prehrano takoj zaseže mline in naj 
melje v svoji režiji. Potom Tiskovnega urada se da v liste objavo s katero se 
občinstvu pojasne razlogi za zvišanje mlcvninc. (P red s) 

7.) Deželna vlada za Slovenijo je v seji dne 26. marca 1919 odrekla notarju 
Antonu Gal letu poverilo za izvrševanje notarske prakse v Ljubljani. Za ta sklep 
je bilo merodajno v glavnem dejstvo,da je bil notar Galle med vojno kurator 
razpuščenega društva "Slovenska Matica" in da je kot tak Slovenski Matici 
povzročil veliko gmotno škodo. Položaj se je sedaj spremenil. Skoda pri Slo- 
venski Matici je poravnana. Vojna posojila so se prodala brez večje zgube. '•• 
pot i j ujc tudi sedanji predsednik Slovenske Matice župan dr. Ivan Tavčar. Notar 
Galle je bil s tem, da že skoro podrugo leto ne izvršuje notarske prakse, dovolj 
kaznovan. Celokupna deželna vlada za Slovenijo naj sklene: 

1) sklep z dne 26. marca 1919, s katerim je odrekla deželna vlada poverilo 
notarju Antonu Gal letu v Ljubljani se reasumirá; 

2) na podlagi naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 10. febru- 
arja 1919 Ur. I. št. 350 se Anton Galle poveri za nadaljnjo izvrševanje notarskih 
poslov na svojem notarskem mestu v Ljubljani; 

3) ta sklep se, pred no se odpravi, predloži ministrstvu pravde v Belgradi! na 
znanje.(/>ravawr//V) 

Predlog poverjenika za pravosodje se soglasno sprejme. 
8.) V posvetovalnico pride okrajni glavar dr. Mirko Lubec, intendant kr. gle- 

dališča v Ljubljani in poroča o stavki na kr. gledališču v Ljubljani. Prebere naj- 
prej zapisnik sestavljen dne 9. aprila 1920 o priliki začetka stavke pri večerni 
predstavi opere "Faust". Poroča, da so zahteve opernega zbora preliranc in daje 
izključeno, da bi se jim moglo ugoditi, ker ni nikakega kritja. Zahtevano povi- 
šanje bi imelo za posledico, da se morajo sorazmerno zvišati plače tudi vsem 
drugim uslužbencem gledališča. To paje pri sedanjem finančnem stanju glcda- 
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liškc blagajne in pri kreditu, • i ga ima poverjen ist vo za u k in bogočastje na raz- 
polago, absolutno nemogoče. Predlaga torej, da deželna vlada njegovo postopa- 
nje v tej stvari odobri in da se zahtevam zbora ne ugodi. Deželna vlada o teli 
predlogih ni sklepala, temveč je vzela poročilo okrajnega glavarja dr. Lubeca 
samo na znanje. 

9.) Deželna vlada za Slovenijo je v seji dne 1. aprila 1920 odobrila načrt na- 
redbe celokupne deželne vlade za Slovenijo o pobiranju občinskih taks s prisla- 
vkom, da se mora naredba predložiti ministrstvu v odobrenje. Navedena nared- 
ba razširja taksni zakon z dne 4, majnika 1914, dež. zak. št. 13, kije bil veljaven 
samo za bivšo Kranjsko na celo ozemlje Slovenije. Ker ima celokupna deželna 
vlada kompetenco deželnega zbora, sme deželna vlada izvršiti zgoraj omenjeno 
naredbo v lastnem delokrogu. Poverjeništvo za notranje naj še natančneje dože- 
ne, če obstoja kak državni zakon, na katerem slone zakoni o občinskih taksah. 
Samo če bi se izkazalo, da tak zakon ne obstoja, naj se naredba sicer takoj obja- 
vi in izvršuje, predloži naj se pa ministrstvu v vednost. {Notranje) 

10.) Koncipist pri poverjeni št vu za socijalno skrb Uratnik je dobil lansko 
leto enoletni dopust brez plače. Uratnik prosi, da se mu dopust podaljša. Njego- 
vi prošnji se ugodi v toliko, da se mu podaljša dopust do konca aprila 1.1. Če bi 
pa s 1. maj ni kom t.l. ne nastopil službe, se odpusti. (Soc. skrb) 

11.) Pri poverjen i št vu za socijalno skrb bo treba reorganizirati invalidski od- 
delek, ki pod sedanjim vodstvom ne funkcij on ira najbolje. Poverjenik za soci- 
jalno skrb ima od ministrstva za socijalno skrb zagotovilo, da se za mesto vodje 
invalidskega oddelka preliminira v proračunu za budžetno leto 1920/21 mesto 
direktorja v V. činov nem razredu. Za to mesto se predlaga ministrstvu za soci- 
jalno skrb primarij dr. Anton Brecelj. (Soc. skrb) 

12,) Ministrstvo za socijalno skrb se naprosi, da se "Oblastna zaščita dece za 
Slovenijo in Istro v Ljubljani" zopet podredi poverjeni št vu za socijalno skrb. 
Oblastna zaščita dece sc v slučaju, da ministrstvo temu predlogu pritrdi s skle- 
pom deželne vlade podredi direktorju invalidskega oddelka. (Soc. skrb) 

13.) Unija slovenskih rudarjev v Trbovljah se je obrnila na poverjen ištvo za 
socijalno skrb radi povišanja cen za moko s prošnjo, da ••• posreduje, da to po- 
višanje prevzame delodajalce. Predsednik deželne vlade opozarja, da spadajo 
vse zadeve rudokopov in premogovnikov v kompetenco poverjeni.št va za javna 
dela oziroma njemu podrejenih montanističuih uradov. Pristojnost posameznih 
uradov se mora varovati, da ne pride do divergentnih odlokov in ukrepov posa- 
meznih uradov. (Soc. skrb) 

14.) Gradbeni direktor inž. Klinar poroča poverjeništvu za javna dela, da ima 
od ministrstva gradb dekret, glasom katerega sme gradbeno ravnateljstvo ime- 
novati uradnike do ¡nel. IX. činov nega razreda v lastnem delokrogu. Predsednik 
deželne vlade ugotovi, da imenuje uradnike pove rje nište v in oddelkov deželne 
vlade do ¡nel. IX. činovnega razreda celokupna deželna vlada. O imenovanjih 
uradnikov od Vlll. činovnega razreda nadalje celokupna deželna vlada samo 
sklepa, imenovanja pa na podlagi predlogov celokupne deželne vlade izvrši pri- 
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stojiio ministrstvo. Če je gradbeno ravnateljstvo res podrejeno neposredno mini- 
strstvu, potem seveda lahko postopa po ministrskem dekretu. Vsekakor pa bo 
treba določiti razmerje gradbenega ravnateljstva do povcrjenišlva za javna dela. 
(Javna dela) 

15.) Na anketi glede prehrane in draginje je bivši poverjenik za socijalno 
skrb Propellili predlagal med drugim resolucijo, da naj ravnateljstvo južne in 
državne železnice prepusti Oblačilniei vsaj polovico razpoložljivih vagonov za 
izvoz lesa. Poverjenik za javna dela opozarja na to resolucijo in povdarja, da bi 
bilo potrebno, da se železniški park da na razpolago vladi. Če dobi vlada želez- 
niški park, bo lahko regulirala cene lesa in napravila konce izkoriščanju produ- 
cono v od strani lesnih trgovcev. 

16.) Poverjenik za javna dela poroča, da je sestavil glavni poverjenik za 
agrarno reformo predlog o lesnem gospodarstvu v Sloveniji, ki ga bo predložil 
osrednji vladi. 

17.) Poverjenik za javna dela poroča o podporah za slovenske visokošolce. 
Evidenca o vseh dovoljenih podporah naj se koncentrira pri poverjenišlvu za u k 
in bogočaslje. Da se preprečijo razne zlorabe, ki so se doslej žal ¡bog dogajale, 
naj se uvede stroga kontrola po posameznih štipendistih zlasti če res študirajo in 
če povoljno napredujejo. (Precis) 

18.) Predsednik deželne vlade opozarja, da hoče ustanoviti nemški viteški 
red po deželi več sirotišnic in hiralnic v Črnomlju pa bolnišnic o. Pros i vse gos- 
pode poverjenike, da gredo viteškemu redu pri njegovem stremljenju na roko. 

19.) Predsednik deželne vlade opozarja, daje ministrstvo financ izdalo od- 
lok, da se morajo revidirali vsi predlogi za naknadne kredite pro 1919/20. Pris- 
tojnim ministrstvom se mora poslati pregled vseh kreditov, ki so potrebni, da se 
krijejo izdatki za katere doslej v proračunu za budžetno leto 1919/20 ni bilo kri- 
tja. 

20.) Na deželno vlado so došli iz Amerike trije zaboji različnega blaga, lì la- 
go naj razdeli poverjenik za socijalno skrb v sporazumu s predsednikom deželne 
vlade. 

21.) Pri mari j dr. Anton Breeelj je bil ob prevratu imenovan za poverjenika za 
zdravslvo.Kcr seje udeležil v mesecu decembru 1918 samo nekaterih sej Naro- 
dne vlade, ni prejel kot poverjenik nikake plače. Za potne stroške iz Gorice v 
Ljubljano in nazaj v Gorico in za dijete za one dni, koje bival v Ljubljani, se 
mu prizna odškodnina 2.000 K. Ta znesek se ustavi v pregled naknadnih kredi- 
tov, ki ga predloži predsedništvo deželne vlade osrednji vladi. (Preds) 

Konec seje ob 13. uri. 

Dr. Bogat aj l. r. Dr. • rej • I. r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovi ns ki papir lirez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s Crnilom. 
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2 TomažiĆ Ferdinand dr., pravnik, ministrski tajnik. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 
1923 v Ljubljani. Končal je študij prava. Služboval je od 1909 dalje kot konceptni prak- 
tikant pri deželnem odboru za Kranjsko, po prevratu 1918 je služboval pri narodni vladi 
SNS v Ljubljani, nato pri komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v 
Ljubljani, 1919 je bil namestnik načelnika komisije za terjatve proti bivšemu erarju. 
zatem pa je bil imenovan za tajnika kmetijskega oddelka deželne vlade za Slovenijo 
oziroma pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Pokorn Ivan, pravnik. Rojen 1887 v Skorji Loki. Pravo je končal na Dunaju. l'o 
prevratu 1918 je služboval pri poverjeništvu za kmetijstvo, nato kot inšpektor pri pok- 
rajinski upravi za Slovenijo, od 1924 dalje pa pri komisiji za agrarne operacije v Ljub- 
ljani, kjer je 1941 postal šef odseka. 

I381 

ZAPISNIK 
138. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 21. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za u k in bogoeastjc dr. Vcrstovšck in poverjenik za 
socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 1/2 13. uri. 

Kot prisilno sredstvo, da se vrnejo stav kujoč i železničarji zopet na delo, se 
soglasno sklene, da se gospoda reki ma poslovalnicama južne železnice in držav- 
ni It železnic, ki skrbita za aprovizaeijo železničarjev po vsej Sloveniji, naroči, 
da takoj ustavita aprovizaeijo vsem tistim železniškim uslužbenec m, ki ne de- 
lajo. Odseku za prehrano se naroči, da ta sklep takoj izvede in sporoči imenova- 
nima gospodarskima poslovalnicama, da zaprosijo v slučaju, če bi bilo potrebno 
močnejše zastraženje živilskih skladišč, pri politični oziroma policijski oblasti, 
da se skladišča močnejše zastražijo, po potrebi tudi z vojaštvom. 

Konec seje ob 3/4 13. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega I si ran. Le so vins ki papir brez vodnega znaka. 
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1391 

ZAPISNIK 
139. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 22. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Verstovšek, poverjenik za notranje zadeve profesor Remec, poverjenik za 
javna dela inž. Scrncc in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 15.uri. 

1.) Predsednik deželne vlade poroča o dosedanjem poteku stavke železni- 
čarjev in o taktiki, ki jo je zavzela deželna vlada. Smo brez točnih direktiv ¡z 
Belgrade. Deželna vlada je o stvari dobila doslej samo eno brzojavko s splošnim 
navodilom, da naj se u potreb ij o vsa zakonita sredstva, da se vzdrži red in vzpo- 
stavi promet. Iz tega se sklepa, da osrednja vlada ne dovoljuje nobenih izrednih 
sredstev. V začetku stavke deželna vlada ni vedela če bodo v Bel grad u in Za- 
grebu nastopili pot sporazuma aH Če bodo strožje postopali. Zato deželna vlada 
doslej ni nikjer uporabljala sile, pač paje vse pripravila, da more energično na- 
stopiti proti vsakemu izgredu. Stavkujoči se doslej izogibljejo konfliktu z obo- 
roženo silo. 

Deželna vlada vztraja pri svoji prvotni mirni taktiki, da se izogne sili. Skuša 
pa z vsemi sredstvi stavko zadušiti, stavkujoče utruditi in jih omajati v volji na- 
daljevati stavko. Prepoved točenja alkoholnih pijač dobro učinkuje. Prepoved 
izdajanja aprovizačnih zalog stavkujoči m gotovo zmanjšuje razpoloženje za 
stavko. S prepovedjo shodov seje doseglo, daje preprečen neprestani stik stav- 
kujočih in njih voditeljev in daje odvzeta možnost hujskanja pred množico. Za 
stavkovni odbor železničarjev seje izjavil Josip PetriČ" pri policijskem ravna- 
teljstvu v Ljubljani, da stavkovni odbor vsi ed prepovedi shodov odklanja vsako 
odgovornost, češ, da mu je nemogoče obdržati vezi s stavkujočimi. Glavni huj- 
skač Zorga , k¡ gaje hotela policija aretirati, je pobegnil. Poverjen i.štvo za soci- 
jalno skrb je suspendiralo dr. Lcmcža, ker je o priliki demonstracij pred deželno 
vlado dne 21. t.m. zaklical iz palače deželne vlade proti množici "dol z vlado". 
V Mariboru seje pri šefu kurilnice Šešerku javilo za delo 12 mož, ki so se pa 
izjavili, da so bolni. Ker jeSešcrko to vzel na znanje inje delavce pustil domov, 
je bil suspendiran. Suspendiranje bil tudi nek poštni uradnik, ki je delal težave 
pri telefonu. 

Komandant dravske divizije general Smiljanič odobrava postopanje deželne 
vlade. Zavzema stališče, da se uporablja vojaška asistenca v smislu službenih 
predpisov za srbsko armado žele tedaj, če v slučaju neredov civilna straža (poli- 
cija in orožništvo) ne zadošča, medtem ko predsednik deželne vlade skuša vsa- 
kemu izgredu prevenirati s tem, da ljudje vidijo, daje za vsak slučaj pripravlje- 
na oborožena moč. 
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V Belgrad sc pošilja vsak dan poročilo o situaciji. Posrečilo seje promet na 
posameznih progah zopet uspostaviti seveda v zmanjšanem obsegu. Včeraj je 
vozil po en vlak na Jesenice in proti Novemu mestu. Oba vlaka sta se brez po- 
sebnega incidenta vrnila. Danes ob 16. uri 52. min. je odšel prvi vlak proti Lo- 
gatcu. Ob 16. uri 15. min. je odšel vlak tudi proti Mariboru. Vsak vlak vzame 
seboj močnejšo vojaško stražo. Deželna vlada polaga največjo važnost na to, da 
se u postav i na vseh točkah vsaj delen promet do demarkacijske črte in da se v 
redu od premij ajo čez naše ozemlje živilski vlaki za Avstrijo, da se tako izogne- 
mo intervenciji antante na naših železnicah. 

Vojaške priprave so v polnem teku. V Maribor so došli srbski vojaki iz Rad- 
gone. V Celje je došla posadka iz Vel i ko vea, iz Borove Ij pa je prišlo vojaštvo v 
Tržič, od koder se lahko dirigira proti Jesenicam ali proti Kranju. 

Predsednik deželne vlade predlaga, da se pri prvi priliki ¡ztirajo čez državno 
mejo vsi komunisti, ki niso tukaj pristojni, zlasti oni iz okupiranega ozemlja v 
Primorju. Tak slučaj bi na primer nastopil, če bi se navzlic prepovedi še vršili 
shodi. Odbor stavkujočih bi bilo v tem slučaju treba zapreti, češ daje to očiten 
afront proti vladi, za kar je odbor odgovoren, če tudi odklanja odgovornost. 
Predlog se odobri. Vodji policijskega komisar ¡jata v Mariboru se naroči, da tudi 
sestavi listo vseh tam bivaj oči h nadležnih tujcev. 

Poročilo predsednika deželne vlade se vzame z odobravanjem na znanje. 
(Notranje) 

2.) Poverjenik za notranje zadeve povdarja, da je zlasti sedaj, ko je vlada 
ustavila stavkujočim preskrbo iz aprovi zac ij, dana možnost, da bodo socijalisti 
zlorabljali Nakupovalno zadrugo za svoje stavkujoče pristaše in da bodo oško- 
dovali druge konsumente. Zvedel je nadalje, da ima državni urad zoper verižni- 
ke itd. zanesljive podatke, daje Nakupovalna zveza ¡zvozila v Italijo več živil 
kot j¡ je bilo dovoljeno. Da ni pri Nakupovalni zadrugi vse v redu, kaže slučaj, 
da se je javil pri njem vodja Oblačilniec Prepcluh in prosil, da se hitro potrdijo 
pravila delavske zveze zadrug, ki bi vršila revizijo tudi pri Nakupovalni zadrugi. 
Poverjenik za notranje zadeve predlaga, da se uvede pri Nakupovalni zadrugi 
revizija potom trgovskega sodišča, ker ta zadruga ni včlahjena pri nobeni zvezi 
zadrug, ki bi bila poklieana izvršiti revizijo. 

Poverjenik za socijalno skrb opozarja, da je Konsumno društvo določilo v 
svoji seji 100.000 K v svrho podpore članom železničarjem za slučaj potrebe. 
Dobiti je treba pot, da se ta znesek zaseže oziroma, da se uporaba zneska za 
namene stavke prepreči. 

V posvetovalnico pride dvorni svetnik Bnbnik od poverjeništvn za pravosod- 
je, ki je bil poklican, da poda pravno mnenje o tem kako naj se postopa proti 
Nakupovalni zadrugi in Konsumncmu društvu. Po njegovih izvajanjih je prišla 
deželna vlada do zaključka, da naj postopa proti Nakupovalni zadrugi in Kon- 
sumncmu društvu upravna oblast, to je poverjeni št vo za notranje zadeve, éven- 
tuel no v sporazumu z odsekom za prehrano. Pri Konsumncm društvu je treba v 
prvi vrsti dognati, če je bil odbor po zadružnih pravilih upravičen razpolagati z 
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navedenim zneskom v lake namene. Naklonjena svola je bila dana očividno v 
p rot i državne svrlie in je bila naklon ite v vsi cd tega nedopustna. (Notranje) 

Dvomi svetnik Babnik zapusti pos velo val nieo. 
3.) Bivšemu poverjeniku za socijalno skrb Milanu Jakliču se dovoli na nje- 

govo prošnjo šeslledenski dopust, da upo s tavi zopet svoje zdravstveno stanje. 
Će bi Jaklič na to reflektira I, mu poverjenik za socijalno skrb lahko dovoli tudi 
trimesečen dopust, (soc. skrb) 

4.) Pogodbeni uradnik pri proli al kohol nem oddelku Leopold Pu liar se ime- 
nuje d e fen it i vni m strokovnim državnim uradnikom v X č i no vnem razredu, (soc. 
skrb) 

5.) Koneeplni praktikant Stanko Likar se imenuje provizoi ¡enim konci pis- 
tom pri poverjenišlvu za socijalno skrb. (soc. skrb) 

6.) Občini Tržič v političnem okraju Kranj se dovoljuje, da sme pobirati v 
letu 1920 za pokritje stroškov občinskega vodovoda vodovodno naklado po 12 
K od vsake pipe vštevši aparate za pivo, ki se štejejo dvojno, in napeljavo v 
stranišča, ki se zaračunijo za eno pipo. (not rat ¡je) 

7.) Nad poročn i k Gril se sprejme v štiri mesečno poskusno službo pri varnost- 
ni straži ter se mu provizorno priznajo prejemki XI. èinovncga razreda. De fini- 
livno imenovanje se izvrši po štirih mesecih in se Gril imenuje revi m i m nadzor- 
nikom XI. činovnega razreda kategorije A, če se izkaže sposobnega pri varnost- 
ni straži. Podporočnik Josip Slobodnik se sprejme v šli ri mesečno poskusno slu- 
žbo pri varnostni straži ter se mu provizorno priznajo prejemki XI. činovnega 
razreda. Definitivno imenovanje se izvrši po štirih mesecih poskusne službe ter 
se Slobodnik imenuje revimim nadzornikom XI. činovnega razreda kategorije 
B, če se izkaže sposobnega za službo pri varnostni straži. Slobodnik se pride I i v 
službovanje policijskemu komisarijalu v Mariboru. Dekreta se imenovanima 
¡zdelala polem ko predložita odpustu i eo iz vojaške službe. (Notranje) 

8.) Z naredbo celokupne deželne vlade se dovoli mestni občini mariborski, 
da v letu 1920 pobira 100 % doklado k državni užitnini na vino in občinsko na- 
klado 20 K na vsak hI v mestu kon su mi ranega vina in 20 K od vsake steklenice 
kon su mi ranega šampanjca. (Notranje) 

9.) Okrajni tajnik v Imotski Fran Volčjak se prevzame v službovanje v tukaj- 
šno državno službo pri poverjeništvu za notranje stvari in se dodeli po prevdar- 
ku tega poverjen i št va okrajnemu glavarstvu v Črnomlju ali politični ekspozituri 
v Cerknici. (Notranje) 

10.) Vladni koneipisl Alojzij Koehler' se imenuje okrajnim komisarjem, 
provizoricna vladna koneipista dr. Janko Vidic in dr. Janko Šiška se imenujeta 
provizoričuim okrajnim komisarjem in koneeptni praktikant Bogomir Ko bal 
pro v ¡zori čn i m vladnim konci p i slom, vsi na dosedanjih službenih mestih. (Not- 
mu je.) 

11.) Provizorični vladni koneipisl dr. Ivan Zobec se premesti iz Slovenjcga 
gradea v Ljubljano v službovanje pri poverjeništvu za notranje zadeve. Kon- 
eeplni praktikant Mirko Gorišek se premesti od poverjen i š va za notranje zade- 
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ve k okrajnem« glavarstvu v Kamnik. (Not ran je) 
12.) Absolvirani pravnik Adolf Morie" sc sprejme v pripravljavno službo pri 

poverjen i št vu za notranje zadeve kot koneeptni praktikant in se dodeli v službo- 
vanje civilnemu komisarijatu za Prekmurje v Murski Soboti. Nadalje se sprejme 
v pripravljavno službo pri imenovanem poverjeništvu kot koneeptni praktikant 
absolvirani pravnik Janko Osojnik9, ki se dodeli v službovanje okrajnemu gla- 
varstvu v Črnomelj. Prošnja dr. Friderika Fleck-a10, ki je prosil za sprejem tudi 
pri poverjeništvu za pravosodje, se ne more vpoštevati. (Notranje) 

13.) Ministrstvu prosvetc v Belgradi: se predlaga pomaknitev glavnega uči- 
telja Ferdinanda Maroka11 in glavne učiteljice Lcc Graselli - Lcvcc'2 na držav- 
nem učiteljišču v Ljubljani v VIN. činovni razred. (Uk in bogočastje) 

14.) Ministrstvu pro s vete v Belgradi! se predlaga, da se pomakne vadniški 
učitelj na deški vadnici državnega učiteljišča v Ljubljani Viktor Jaklič v VIN. 
činovni razred. (Uk iti bogočaslje) 

15.) Pritrdi se predlogu poverjeništva za uk in bogočastje na ministrstvo za 
uk in bogočastje glede ustanovitve "zavoda za žensko domačo obrt" v Ljubljani. 
(Uk in bogočastje) 

16.) Ministrstvu prosvetc se predlaga, da izposluje za Ignacija Fajdigo13 rav- 
natelja na državni gimnaziji v Kranju in za Alojza Tavčarja, profesorja in zača- 
snega voditelja državne realke v Ljubljani naslov vladnega svetnika. (Uk in bo- 
gočastje) 

17.) Delovodja na državni obrtni šoli v Ljubljani Josip Mcreina 4 se imenuje 
definitivnim učiteljem na obrtni šoli v Ljubljani v X. činovnem razredu. (Uk in 
bogočastje) 

18.) Odobri se naredba poverjeništva za uk in bogočastje o službenem ocen- 
jevanju učiteljev na javnih ljudskih in meščanskih šolah v Sloveniji v besedil» 
kot ga predlaga poverjenik za uk in bogočastje. (Uk in bogočastje) 

19.) Trški občini Muta se dovoli pobiranje zvišane mostnine na dravskem 
mostu po predloženem novem tarifu za toliko časa, dokler ne bo poplačan ves 
dolg, ki gaje napravila občina za zgradbo tega mostu. Dovolitev in novi cenik 
se razglasita v Uradnem listu. Za mostninske oprostitve veljajo določila §§ 17 in 
18 zakona z dne 26. maja 1891 drž. zak. štev. 140. (javna dela) 

20.) Gojencem rudarske šole v Celju se zviša podpora od mesečno 300 K na 
360 K tako, da bodo imeli plačano prehrano v zavodu dnevnih 12 K. (javna de- 
la) 

21.) Državnemu premogovniku Zabukovca se dovoli zvišanje mostnine za 
most čez Savinjo po predloženem ceniku. Za mostninske oprostitve veljajo do- 
ločila §§ 17 in 18 zakona z dne 26. maja 1891 drž. zak. štev. 140. Cenik mora 
biti pri mostu na vidnem mestu nabit in obešen, (javna dela) 

22.) Izkupilo za živo srebro, ki so ga plačali lekarnarji v znesku 399.600 K 
se predplačiloma porabi za delno odplačilo dolga, ki ga ima premogovnik v 
Velenju pri Trboveljski prem ogo ko p ni družbi. Velenjski premogovnik mora 
predujem refundirati zakladu poverjeništva za javna dela v mesečnih obrokih po 
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50.000 K. pričeiišt s 1. junijem 1.1, (javna dela) 
23.) Odobre se nove cene za premog iz državnih premogovnikov Velenje in 

Zabukovca. Velenjski premog se bo oddajal za privatnike po 33 K 80 v, cinkar- 
ni v Celju po 26 K, aprovizaciji po 22 K, premogovni prah po 20 K za stot. 
Premog iz Zabukovce se bo oddajal kosovec, kockasti premog in orehovec po 
40 K, premogov prah po 28 K 50 v za stot. Cene so z ozirom na svetovne cene 
še vedno zelo nizke in upravičene. Tem cenam ugovarja poverjenik dr. Verstov- 
Šek. (javna dela) 

24.) Poverjeništvo za javna dela se pooblasti nakupiti še toliko drva, kolikor 
se jih bo sporazumno z organizacijami državnih uslužbencev za prihodnjo zimo 
še potrebovalo, pod pogojem, da ne bo cena teh drv ušlev.Ši t o vom i ne presegala 
cene drva nakupljenih v Belikrajni (135. seja), (javna dela) 

25.) Prošnja gradbenega nadsvetnika inž. Bloudeka, da se mu za čas od 1. 
avgusta 1919 nadalje dovoli za vodstvo gradbene direkcije posebna subslitucij- 
ska ali funkcijska doki ada, se odkloni, (javna dela) 

26.) Predlog poverjenišlvn za javna dela za razna povišanja v resortu imeno- 
vanega poverjeništva, se odloži, ker za predlagana povišanja v proračunu za 
budgetno leto 1919/20 ni kritja, proračun za budgetno lelo 1920/21, v katerem 
je za predlagana povišanja predvideno zadostno kritje, pa še ni odobren in se 
torej na la račun sedaj ne morejo izvršiti nikaka imenovanja, (javita dela) 

27.) Valentin Pogačar ', visokošolec, ta čas stanujoč v Radovljici se imenuje 
računskim praktikantom pri poverjenišlvn za javna dela oziroma pri gradbeni 
direkciji v Ljubljani. Dali mora revers, da visokošolskih Študij ne bo nadalje vid. 
(javna dela) 

28.) Bivšemu 26.letnemu kapelniku v Rogaški Slatini Francu Stallili se do- 
voli za dobo treh let zvišanje miloščine od 500 na letnih l .000 K. Miloščina se 
mu začasno izplačuje iz zdraviliških sredstev. (Javna dela) 

29.) Poverjenik za javna dela opozarja, da je že podpisan sklep celokupnega 
ministrstva, ki strogo prepoveduje vsako omejevanje svobodne trgovine v mejah 
kraljevstva in določanje maksimalnih cen. Opozarja na poslediee, kijih utegne 
izvedba tega sklepa imeli za Slovenijo. Poverjenik namerava stopiti v zvezo z 
južno zelenico in državno železnico, kakor tudi s trboveljsko premogokopno 
družbo, da se učinek take odredbe za Slovenijo kolikor mogoče omili. Pri trbo- 
veljski družbi bo skušal zlasti doseči, da bo dajala v Sloveniji premog po nižji 
ceni, kakor premog, ki ga bo izvaževala v druge pokrajine našega kraljestva. 
Opozarja nadalje na to, da so cene premoga na svetovnem trgu mnogo višje, 
kakor pri nas. Če se vpošleva kurzna razlika med krono in liro, slane v Italiji 1 
vagon premoga do 25.000 K. Verjetno je, da se bodo cene pri nas v doglednem 
času prilagodile cenam na svetovnem irgu. Omenja slučaj litijske predilnice, s 
katero so sklenili Amerikanci pogodbo, da ji dobavljajo surovine, predilnica jim 
pa da i zgotovljeno blago pod pogojem, da ga prodado v naši državi. Predilnica 
bi po kalkulaciji zaslužila lelno 400,000.000 K. To pa vsi ed razlike med tukajš- 
njimi in svetovnimi cenami, zlasti vsi ed tukajšnjih cen premoga in delavnih 
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plač. Upravičeno je tedaj, da se takim podjetjem cena premoga znatno zviša. 
(javna dela) 

30.) Poverjenik za javna dela bo predložil predsedništvu deželne vlade vlo- 
go, v kateri predlaga, da se trgovinsko ministrstvo naprosi, da z ozi rom na novo 
naredbo o popolni prostosti trgovine v mejali našega kraljestva pooblasti dežel- 
no vlado za Slovenijo, da sme z naredbo uvesti kontrolo vsega proizvajanja in 
porazdeljevanja gradbenih materijalij in po potrebi prisiliti zvišanje proizvajanja 
iste tvomičarje, ki to lahko store. Predlog poverjenika se odobri. (Preds) 

Konec seje ob 1/4 na 20. uro. 

Dr. Brejc l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 9 sirani. Leso vinski papir brc/, vodnega /.nakn. Zapisnika 
ni podpisal zapisnikar. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
črnilom. 

" Pctrič Josip, železničar, sindikalni delavce. Rojen 1874 na Planini, umrl 1943 v 
Ljubljani. Kot železničarje od 1893 deloval v socialističnem delavskem gibanju, 1896 
je predsedoval ustanovnemu kongresu JSDS v Ljubljani, po I. svetovni vojni je postal 
tajnik splošne železničarske organizacije za Jugoslavijo v Ljubljani, 1920 seje vključil 
v SDS J/k in je bil delegat na 2. kongresu KPJ v Vukovaru, sodeloval ¡c v vodstvu 
stavkovnega odbora v stavki železničarjev 1920. Izdajal in urejal je glasila Železničar, 
Ujedinjenje in Novi železničar. 

Zorga Marcel, železničar, politik. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1969 v Ljubljani. 
Po poklicu je bil železniški strojevodja. Sodeloval je v naprednem delavskem gibanju, 
1920 je sodeloval na ustanovnem kongresu KSJ za Slovenijo v Ljubljani, 1920 je bil na 
listi KS v Sloveniji izvoljen za poslanca v ustavodajno skupščino Kraljevine Srbov 
Hrvatov in Slovencev, v letih 1923-1927 je bil član pokrajinskega strankarskega vod- 
stva. 

Likar Stanko, tajnik. Rojen 1893 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1913. Službo- 
val je pri poverjen ¡šivu za socialno skrbstvo kol konci p ist, nato je bil tajnik delavske 
zbornice v Ljubljani. 

Köehlcr Alojzij, pravnik. Rojen 1882, umrl 1933 v Mariboru. Gimnazijo v Ljub- 
ljani 1901, pravo na Dunaju. Služboval je pri deželni vladi za Slovenijo, kjer je 1920 
postal okrajni komisar, nato je bil premeščen v Maribor, kjer je poslal mag ist ratti i di- 
rektor. 

Šiška Janko dr., pravnik, pokrajinski svetnik. Rojen 1885 v Hrastju ob Savi, umrl 
1964 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, končal pravne študije z doktoratom. Pred 1. 
svetovuo vojno je bil I leto v sodni praksi in 2 leti in pol v odvetniški praksi, po 
prevratu 1918 je bil najprej zaposlen pri okrajni ekspozituri v Mozirju kot okrajni ko- 
misar, 1923 je •1 premeščen v Krško, 1925 je poslal vladni tajnik v Kočevju, 1928 je 
bil imenovan za sreskega načelnika v Krškem, 1931 je postal sekretar ministrstva za 
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notranje zadeve v Beogradu, 1935 je bil premeščen in je postal s reski načelnik sreza 
Maribor desni breg, 1938 pa sreski načelnik Maribor levi breg, aprila 1941 se je 
umaknil v Ljubljano, kjer je bil letu 1944 imenovan za pokrajinskega svetniku za so- 
cialno politiko. 

GoriŠck Mirko, pravnik. Rojen 1891 v Kušali, Služboval je pri deželni vladi zn 
Slovenijo od 1920 dalje, nato je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Kamnik. 

s Morič Adolf, pravnik. Rojen 1895 pri Sv. Petru pod Svetimi gorami. Pravo je Štu- 
diral na Dunaju, v Zagrebu, diplomiral je v Ljubljani. Služboval je od 1920 dalje kot 
koncept ni praktikant pri civilnem komisarju za Prckmurjc, nato je bil premeščen k ok- 
raj ne m u glavarstvu Slovenj Gradec, od tam pa v Ljubljano k oddelku za notranje 
zadeve, 1926 je podal ostavko na državno službo. 

9 Osojnik Janko, pravnik. Rojen 1890 v Mestnem vrhu pri Ptuju, umrl 1975 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju in v Pragi 1920. Službo je nastopil 
kot konccplni praktikant v Črnomlju 1920, nato je služboval v Brežicah, 1923 v 
Mozirju, 1924 je poslal okrajni komisar pri velikem županstvu mariborske oblasti. 

10 Fleck Friderik dr., pravnik. Rojen 1889 v Sevnici. Gimnazijo na Ptuju, pravo v 
Gradcu, kjer je promoviral. Zaprosil je za službo pri poverjeništvu za pravosodje, aje 
hi I zaradi nemške usmerjenosti odklonjen. 

11 Maroll Ferdinand, profesor. Rojen 1883 v Sodražici, umrl 1937. Gimnazijo v 
Ljubljani 1902, filozofijo na Dunaju 1907, Služboval je od 1908 dalje na realki v 
Prostcjevu, 1909-1915 na trgovski akademiji v Brnu, nato je bil vpoklican v vojsko, 
1919 je postal profesor na državnem učiteljišču v Ljubljani, kjer je 1932 postal rav- 
natelj 

Grasselli Levee Lea, profersoriea. Rojena 1885 v Ljubljani, umrl 1977 v Ljub- 
ljani. Končala učiteljišče v Ljubljani. Službovala je od 1907 dalje na nemški dekliški 
Šoli v Ljubljani, na ljudski Šoli v Šiški, nato na ženskem učiteljišču v Ljubljani, kjer je 
dobila naziv profesorica. 1932 je bila upokojena. 

13 Fajdiga Ignacij, profesor. Rojen 1850 v Sobračah pri Št. Vidu pri Stični, umrl 
[929 v Novem mestu. Služboval je kot profesor od 1888-1902 v Novem mestu. 1903 nn 
gimnaziji v Ljubljani, 1904 do upokojitve na gimnaziji v Kranju, kjer je bil ravnatelj 
gimnazije. 

N Mcreina Josip, strokovni učitelj. Rojen 1883 v Gočali pri Postojni. Končal je 
umetno-obrtno solo v Ljubljani ¡n enoletno mizarsko mojstrsko šolo pri tehnološko 
obrtnem muzeju na Dunaju. 1908 je bil postavljen za delovodjo na umetno obrtni stro- 
kovni šoli v Ljubljani, 1909 pa v Trstu, od 1919 je ponovno v Ljubljani, kjer je bil 1920 
imenovan za strokovnega učitelja na tehnični srednji šoli. 

15 Pogačar Valentin, višji računski inšpektor. Rojen 1895 v Radovljici. Gimnazijo v 
Št. Vidu nad Ljubljano. Služboval je od 1920 dalje kot računski praktikant pri pover- 
jeništvu za javna dela, 1920 je bil imenovan za računskega asistenta. 1922 je postal po- 
močnik knjigovodje pri delegaciji ministrstva za finance, nato pri oblastnem odboru 
ljubljanske oblasti, 1929 je bil dodeljen banski upravi, kjer je 1931 postal računski kon- 
trolor, 1934 banovinski računski inšpektor, 1936 pa višji banovinski inšpektor. 
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I401 

ZAPISNIK 
IZREDNE 140. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 23. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za not ni nje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za nk in bogočastje dr. Vcrstovšek, poverjenik za 
javna dela inž. Scrnee in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. Pri seji je nav- 
zoč tudi direktor odseka za prebrano dr. Senekovič, načelnik oddelka ministrs- 
tva za trgovino in industrijo dr. Mam, kije bil tudi vabljen, je svojo odsotnost 
upravičil. 

Začetek seje ob 17. uri. 

Predsednik deželne vlade poroča, daje sejo sklical, ker je doziial, da ministr- 
ski svet pripravlja novo naredbo, s katero se uvaja popolnoma svobodna trgovi- 
na v mejah kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ker naredba še ni publicira- 
na, bo navzlic temu, da jo je po došlili vesteh podpisalo že večina ministrov, 
morda možno s posredovanjem Se odvrniti preteče zlo. 

Direktor dr. Senekovič poroča, daje dobil iz Belgrada privatnim potom pre- 
pis naredbe ministra trgovine in industrije, s katero se uvaja popolnoma prosta 
trgovina v mejah našega kraljestva. Prepis te naredbe je priložen zapisniku kot 
priloga. Direktor Senekovič navaja glavne točke naredbe. Največje važnosti je. 
da z dnem ko stopi ta naredba v veljavo zgubc moč vse naredbe, ki so doslej 
vsaj deloma še omejevale prosto trgovino. Če se ta naredba uveljavi, bodo cene 
ogromno poskočile, tako da bomo imeli v najkrajšem času svetovne cene. Na- 
redba bo napravila v slovenski javnosti najslabši vtis, ker vsa Slovenija zahteva 
soglasno, da se vse naredbe, ki so uvedle doslej deloma prosto trgovino, ukine- 
jo. V tem smislu seje izjavila tudi draginjska anketa v dneh 8. in 9. aprila t.l. 
Direktor dr. Senekovič predlaga, da se pošlje ministrskemu predsedniku Prot ¡ću 
protestna brzojavka in prebere osnutek brzojavke, ki se sprejme z malimi spre- 
membami. 

Direktor dr. Senekovič zapusti posvetovalnico. 
Deželna vlada sklene nadalje, da se pošljejo enake brzojavke ministru za 

promet dr. Korošcu, ministru za verstvo dr. Janko viču in ministru za kmetijstvo 
in vode Roškarju* s pristavkom. 

Enake brzojavke se pošljejo tudi deželnim vladam v Zagrebu, Sa raje ve m in 
Splitu, da deželna vlada za Slovenijo prosi te pokrajinske vlade, da se tukajšnji 
predstavki tudi od svoje strani pridružijo, ker bo morda s skupnim nastopom 
vseh pokrajinskih vlad mogoče preprečiti nesrečo. 

Predpis brzojavke v besedilu kot gaje sprejela deželna vlada je priložen za- 
pisniku kot priloga. 

Konce seje ob 1/2 19. uri. 
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Dr. Bogataj I.r. Dr. Brejc I.•. 
Zapisnikar. Predsednik. 

2 prilogi 

Priloga k zapisniku 140. seje dež. vlade. (2x) 

Ministrski predsednik Protič Beograd. 

Deželna vlada za Slovenijo je doznala, daje ministrski svet sprejel naredbo, 
ki proglaša po vsem svobodno trgovino z vsem blagom v notranjosti države in 
ki odpravlja vsakršno utesnitev prometa v mej ali države stop Zavedajoč se teške 
odgovornosti napram javnosti je celokupna deželna vlada v svoji današnji seji 
soglasno sklenila predložiti ministrskemu svetu svoje naj resnejše pomisleke 
zoper nameravano uredbo ter prositi da se sklenjena proglasitev notranje svobo- 
dne trgovine opusti stop Dosedanje skušnje so pokazale, daje prosta nekontroli- 
rana trgovina glavni vzrok vse draginje in da sedanji čas ni primeren za svobod- 
no trgovino stop Prosta trgovina daje prosto pot špekulaciji ter omogoča veriž- 
nikom in navijalcem neovirano udejstvovanje in izkoriščanje širokih plasti ljud- 
stva stop Rapid no rastoče cene so najboljši dokaz, da reguliranje cen ne sme biti 
prepuščeno prosti trgovni stop Skoro vsa trgovina s živili je v rokah brezvestnih 
špekulantov, s katerimi legitimni pošteni trgovci sploh ne morejo konkurirati 
stop Gospodarska enketa sklicana od deželne vlade na dan osmega aprila seje 
soglasno izrekla zoper prosto trgovino ter odločno zahtevala, da se vsaj trgovina 
z živili zopet otesni in veže stop Vsa slovenska javnost zahteva ukinjenje proste 
trgovine ter bo nasprotno odredbo brezdvoma sprejela z odporom in najhujšim 
protestom stop Proglasitev proste trgovine bo razburila vso javnost in dala ko- 
munističnemu gibanju novo uspešno netivo stop Iz stvarnih in političnih razlo- 
gov je neogibno potrebno, da prosta trgovina v mejah država ukine in vsa trgo- 
vina postavi pod strogo državno kontrolo stop Številka 4832 

Predsednik deželne vlade doktor Brejc 

Priloga k zapisniku 140. seje deželne vlade za Slovenijo. Prepis 

K e Š e n j • 

Cl. 1. 
Unutrašnji promet robe potpuno je slobodan. 
Ukidaju se sva ograničenja koja sprečavaju promet robe iz jedne pokrajine u 

drugu odn. iz jednog mesto u drugo. 
Za promet robe u pograničnoj coni (15 kilometara) propisaćc Ministar Ishra- 

ne, u sporazumu sa Ministrom Trgovine i Industrije, naročite odredbe. Istotako 
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doncćc Ministar Ishrane u sporazumu sa Ministrom Trgovine i Industrije i spe- 
cijalne odredbe, koje imaju za eilj suzbijanje skupoće u zemlji i sprečavanje 
a kapar ¡sanj a i nago milovanja životnih namirnica. 

Č1.2. 
Izvoz robe u Inostranstvo slobodan je, izuzev sledečih artikala: 
1. pšenice, ječma, razi, ovsa i kukuruza; 
2. brašna; 
3. mlinskih proizvoda od žila i kukuruza; 
4. tasta (i pečena) 
5. paš ulje, soci va, graška; 
6. • romp ira: 
7. krupne i sitne stoke (u živom i zaklanom stanju) i svinja (sem konja za 

klanje, Čiji je izvoz dozvoljen); 
8. svezeg mesa; 
9. masti i žejtina za hranu; 
10. šećera i meda; 
11. vune i vunenih odpadaka ¡ izrade od vune (izuzev čilimova); 
12. konoplje, lana i njihovih izrada: 
13. govedjih, bivolskih i konjskih koža i njihovih izrada; 
14. sode i produkata od sode; 
15. zlata i srebra; 
16. gvoždja sirovog, poluradjenog i starog, žica, i eksera i manganske rude; 
17. uglja (sem enmara čiji je izvoz slobodan); 
18. mineralni ulja 
Svi ovde ostali nabrojeni artikli slobodni so za izvoz, pod uslovima prodvi- 

djenim u čl. 4 ovoga rešeuja. Ovom odredbom ne ukida se član 15 zakona • 
op stoj carinskoj tarifi. 

Čl. 3. 
Za slučaj da se kod artikala nabrojanih u čl. 2 pokaže višak preko pokrića 

domačih potreba, Ministar Trgovine i Industrije na predlog Ministra Ishrane i 
Obnove zemlje, a po saslušanju Privrednog Sa veta, doz voliće izvoz i ovih arti- 
kala, ali samo preko organ izaeije, koja je ustanovljena po čl. 6 ovoga re Senja. 

Č1.4. 
Izvoz robe u inostranstvo može se vršiti samo za valuto, koju odredi Minis- 

tar F i n ans ij a, koji odredjuje i naćin obezbedjenja ¡ste, i uz plaćanje carine •••- 
dvidjene u priloženoj tarifi. Carina se plačuje na neto težinu, po odbitku tare 
predvidjene u izvoznoj tarifi za dolične predmete. Pri izrabi tarife uzeće se u 
obzir i potreba obnove zemlje. 
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Cl. 5. 
Za izvoz robe (i sirovina) u eiljii prerade i opravke. Ministar Trgovine n spo- 

razumu sa Ministrom Finan sij a, a po saslušanju Privrednog Sa veta, donećc na- 
ročite odredbe. 

Č1.6. 
Ovlašćuje se Ministar Trgovine i Industrije, Ministar Ishrane i Obnove zem- 

lje i Ministar Finansija da stvore jednu organizaciju, pod imenom; "Središna 
Zadruga za Snabdcvanje i Izvoz" sa kapitalom od 30,000.000.- dinara, koja če. 
pod kontrolom Ministra Trgovine, vršiti sledeče poslove: 
a.) vršiti nabavke za državu, ako bi to pojedina Ministarstva zatražila; 
b.) primiti na sebe snabdcvanje vojske i pasivnih krajeva predmetima previdje- 
nini u čl. 2 oboga rešenja; 
c) izvoziti višak artikala predvidjeli i h u čl. 2 ovoga rešenja. 

Država će učestvovati u ovoj organizaciji polovinom ud con ič kog kapitala. 
Sem države članovi ovi zadruge mogu biti: 
1. Zemljoradnička zadruga i njihovi savezi; 
2. Potrošačke Zadruge i njihovi savezi; 
3. Producenti Poljoprivrednih proizvoda; 
4. Trgovačke firme (pojedinci ili društva), koje se prema u vere nj u Trgovač- 

ke komore bave izvozom robe, kao i poduzeća koja se, pored prerade, bave i 
izvozom svojih proizvoda (mlinovi, kianicc itd.). 

Prvenstveno  pravo  upisa  udeoničkog  kapitala   imaju  Zemljoradničke   i 
Potrošačke zadruge, njihovi savezi i producenti poljoprivrednih proizvoda, 

Udconičari mogu biti samo naši državljani. 
Pódela dobiti, posle detacijc rezervnog fonda, izvršice na sledeči način: 
a) 8 % daje se članovima zadruge na ime dividende; 
b) od preostatka ima se upotrebi ti: 
2/8 potpomaganje invalida i radničke siročadi; 
2/8 za organ izo va nj • zemjoradničkog (seljačkog) kredita; 
1/8 ustupa se Ministarstvu Finansija; 
3/8 upotrebiće se na podizanje anterpota, koji će pripadati sa 2/3 državi, a sa 

1/3 ostalim akcijonarima. 
Odredba čl. 4 u pogledu carine i obezbedjenja valute vasi i za zadruga. Bliže 

odredbe • radu, i pravima i dužnostima ove organizacije • učešću i nadzoru dr- 
žavnom, odred i će se zasebnim statutom. 

Čl. 7. 
Sa stupanjem na snagu ovoga rešenja imaju se ukiniti odn. otkazati svi kom- 

penzacioni ugovori, izuzev, onih za koje bi, po predlogu Ministra Finansija i 
Ministra Trgovine, koji se predlog ima učiniti u roku od 15 dana, Ministarski 
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S a ve t doñeo rešenje da ili treba ostaviti u snazi. 

Čl. 8. 
Ovlašćuje se Ministar Trgovine i Industrije da ukine i izvrši likvidaciju Cen- 

tralne Uprave za Trgovački promet sa 1 nostranstvom. 

Čl. 9. 
Stupanjem na snagu ovoga rešenja prestaju važiti sva rese nj a, naredbe itd., 

koji su s njim u suprotnosti, bilo da isti datiraju iz vremena pre ujedinjenja bilo, 
da su doneti posle ujedinjenja od strane Ministarskog S a veta, pojedini li Minista- 
ra ili od strane pojedi ni g pokrajinski li uprava. 

Čl. 10. 
Ovo rešenje stupa na snagu danom ob n arodo vanja u Službenim Novinama. 

Ministar Trgovine i Industrije. 

Original. Zapisnik obsega 7 sirani (od tega 2 prilogi 5 sirani). Lcsovinski papir 
brez vodnega /••••. Prilogi nista podpisani. 

" Roškar Ivan, minister. Rojen 1860 na Maini pri Jurovskcni dolu. umrl 1933 v Ju- 
ro vskem dolu. Končal je osnovno Solo. Vključil se j • v krajevno politično življenje. 
1885 je postal župan v Maini. V letih 1902-1918 je bil poslanec v Štajerskem deželnem 
zboru za volilni okraj Ljutomcr-Lciiart in poslanec v dunajskem državnem zboru za 
okraj Maribor levi breg. 1919 je poslal minister za kmetijstvo in vode, bil je ludi 
poslanec narodne skupščine v Beogradu do leta 1922. V političnem delovanju seje 
zavzemal za rešitev kmečkih vprašanj. Bilje tudi med ustanovitelji okrajne hranilnice in 
krajevne posojilnice, osnoval je podružnico kmetijske družbe in bralno društvo Edinost. 

141 ' 
ZAPISNIK 
IZREDNE 141. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 24. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remec, poverjenik za u k in bogočastje dr. Vcrstovšek, poverjenik za 
javna dela inž. Scriicc, in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 1/2 12. uri. 
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Policijski ravnatelj in polieijski nad komisar Gcrzinič poročata o dogodkih 
današnjega jutra. V smislu sinoči na konferenci, koje so se udeležili od strani 
deželne vlade predsednik deželne vlade, poverjeniki Remec, dr. G osa r in inž. 
Scrnec, za orožništvo polkovnik M i len ko vie" ili podpolkovnik Vidic3, za drav- 
sko divizijo kapetan Lokar in za policijsko ravnateljstvo ravnatelj Gust in, sto- 
rjenih sklepov, da se v interesu varnosti in prestiža državne avtoritete ter glede 
na nasilnosti javljene ¡z trboveljskega revirja nameravano zborovanje štrajkujo- 
čih in obhod po mestu za kojih dovoljenje ni nihče prosil, prepreči, je varnostna 
oblast danes zjutraj v bližini Lconišča z 20 orožniki in 5 policijskimi stražniki 
zastavila cesto, da zabrani vkorakanje demonstrantov po številu kakih 3.000 
skoraj izključno možkih. Demonstranti so nastopili nasilno, iz njih vrst sta padla 
dva strela in ranila dva orožnika in enega civilista. Istočasno so navalili na oro- 
žnike, jih obkolili, zgrabili za njih puške in izjedne sneli bajonet. V tej situaciji 
je orožništvo uporabilo orožje in oddali kakih 30 strelov, vsled kojih je bilo 10 
oseb ubitih in 17 ranjenih. Z izjemo 5 letne deklice, ki jo je nek možki držal v 
naročju, so bili zadeti sami možki. 

Nato seje množica razpršila in se v posameznih gručah podala skozi mesto 
na prostor pred hotelom Slon, kjer seje nabrala množica kakih 500 po številu. 
Zbrano množico je nagovoril komunist Gol o uh, pro k lam i ral generalno stavko v 
permanenci, pozval ljudi naj se mirno razi dej o in izjavil, da prevzame vso od- 
govornost stavkovni odbor. 

Glede na vse to se sklene v Ljubljani, Celju, M ari bom in Ptuju razglasili: 
1.) da je vsako zbiranje v gručah prepovedano, 
2.) po 10. uri zvečer ne sme biti nihče na ulici, 
3.) hišna vrata se morajo zapreti ob 8. uri zvečer, gostilne in kavarne ob 9. zve- 
čer, vsi drugi javni lokali ob 3/4 na 10. 

Dalje se sklene: iz fonda, ki ga upravlja poverjeništvo za javna dela se da ta- 
koj na rapolago po 20.000 K polieijskemu ravnateljstvu v Ljubljani in policij- 
skemu ko mi sa rij at u v Mariboru. Nadalje se da okrajnemu glavarstvu v Celju in 
Ptuju po 10.000 K v ta namen, da glavarstvi organizirata za trenotno potrebo 
posebno konfidentsko službo. 

Konec seje ob 13. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

' Original. Zapisnik obsega 2 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Milenkovič Dobroslav, general. Rojen  1874 v Slcnjcvcu. Vojno akademijo v 

Beogradu 1892. Poročnik je postal 1895, kapetan 1905, polkovnik 1915, divizijski ge- 
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nera] 1923. Leta 1920 je bil pomočnik komandanta žandarmerije, 1924 je bil imenovan 
/a komandama šumadijske divi/jjske oblasti. 

* Vidic Oskar, podpolkovnik. Rojen 1873 v Novem mestu. Kadetnico je končal v 
Trstu. Služboval je kot pehotni Častnik v 16. pcšpolku v Bjelovaiju, nato je bil pre- 
meščen k 9. orožniškemu poveljstvu za Dalmacijo v Splitu, kasneje k 8. orožniškemu 
poveljstvu za Zgornjo Avstrijo v Linzu, maja 1918 pa k deželnemu orožniškemu povelj- 
stvu za Kranjsko. Po prevratu 1918 je bil sprejet v isto poveljstvo, 1920 je bil pre- 
meščen na Sušak. 
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ZAPISNIK 
IZREDNE 142. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 24. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remec, poverjenik za uk in bogočasljc dr. Vcrstovšck, poverjenik za 
javna dela inž. Scrncc in poverjenik za socijalno skrb dr. G osar. Za komando 
dravske divizije prisostvujeta seji general Smiljanič in podpolkovnik Ncdič, za 
V. orožniško brigado polkovnik M i len kovic in za policijsko ravnateljstvo poli- 
cijski svetnik Gustin. 

Začetek seje ob 17. uri. 

Predsednik deželne vlade poroča, da sta se danes popoldne obrnila voditelja 
Gol ou h in Tokan2 na policijskega svetnika Keršovana z vprašanjem, če bi ju 
predsednik deželne vlade sprejel radi končanja stavke. Dal jima je sporočiti, da 
je osrednja vlada odredila, da se morajo stavkujoči prej vrniti na delo, predno se 
začno pogajanja, da paje pripravljen sprejeti ju ako gre za določitev modalitet 
in načina kako bi se stavka končala. 

Ob 15. uri sta se oba zastopnika stavkujočih zglasila pri predscdništvii de- 
želne vlade. Predsednik deželne vlade ju je sprejel v navzočnosti poverjenika za 
notranje zadeve profesor Remeca, policijskega ravnatelja dr. Gustina in dvorne- 
ga svetnika Krcmcnška. Golouli je poročal, da je stavkarski odbor prejel od 
centralnega odbora "Saveza saobraćaj n ili i transportni li radnika" iz Bel grad a 
brzojavko, glasom katere se je našla platforma za sporazum o končanju stavke 
na podlagi katere, da se sedaj vršijo pogajanja in da je pričakovati v najkrajšem 
času morda v par urah sporazuma in konca stavke. Predložil je pogoje pod kate- 
rimi bi bil stavkovski odbor pripravljen povzročiti, da se v ponedeljek zjutraj 
začne delo. 

Pogoji so: 
I.) Militarizacija železničarjev se ukine. Vsi želczničarski obvezanci, ki so jih s 
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silo pri tirali na vojaško službo in so še v zapori li naj se oproste, tako da gredo 
vsi kol prosti delavci na delo. 
2.) Izpuste naj se vsi oni, ki so bili povodom stavke aretirani. Ustavijo naj se vse 
nadaljnje aretacije in prekličejo tiralice. 
3.) V nedeljo popoldne naj se dovoli stavk uj oči m organizacijam, da obclrže 
shod, na katerem se bo poročalo delavcem in se jim da nalog, da se vrnejo v 
ponjedeljek zjutraj na delo. 
4.) Padle žrtve naj se pokopljejo v nedeljo popoldne ob 16, uri ob udeležbi vseh 
št raj kuj oči li organizacij in po nagrobnem govoru. Reditelji organizacij bi pre- 
vzeli osebno jamstvo za mir in red. 
5.) Uvede naj se stroga preiskava proti orožnikom in proti osebi, kije streljala 
baje ¡z Leonišča. 

K prvi točki omenja general Smiljanič, da je militarizacijo odredilo vojno 
ministrstvo in da se odteguje generalovi kom pete ne i vsaka odločitev v tej stvari. 
Vsi navzoči so soglanega mnenja, da je odgovor, ki ga bo treba dati zastopni- 
kom stavkujočili dalekosežen političen akt in da bi se v slučaju, če bi deželna 
vlada započela z zastopniki stavkujočili pogajanja, poraz, ki so ga komunistični 
voditelji danes doživeli, znatno omilil, da bi bi bila podana nevarnost, da bi oni 
v tem slučaju zavzeli pozo zmagovalca. 

Zastopnika dravske divizije, orožniške brigade in policijski ravnatelj zapuste 
posvetovalnico, potem ko so obrazložili svoje stališče. 

Po vsestranskem razni o tri vanj u se sklene, dati zastopnikom stavkujočili na- 
stopni odgovor: Vprašanje demilitarizacije spada v izključno kompetenco voj- 
nega ministrstva. Politični oblasti pristoja v tem pogledu samo dolžnost, one, ki 
se vojaškemu pozivu ne odzovejo, poiskali in ¡ili izročiti vojaški oblasti. 

V ostalem pa mora deželna vlada opomniti sledeče: 
Stavkovni odbor trdi, da bi za slučaj, ako bi se dovolil shod stavkujočili in 

slovesen pogreb padlih žrtev, bil v stanu s svojimi reditelji vzdržati red. Ker so 
pa tekom štrajka in zlasti tekom zadnjih dni in današnji dan stav kujoč i zakrivili 
težka kazniva dejanja, katera so bila od odbora stavkujočili naravnost povzroče- 
na in za katera la odbor nosi vso težo odgovornosti radi lega se njegovim seda- 
njim zatrdilom ne more zaupali in se torej iz ozirov javne varnosti, pn tudi splo- 
šne razburjenosti mirnega prebivalstva in njegovega strahu pred novimi izgredi, 
shod stavkujočili in slovesen pogreb ne moreta dovoliti. 

Proti aretiranim se bo postopalo po zakonu. 
Deželna vlada mora samo iznova povdarjali, da ona ni poklicana pogajali se 

o pogojih, pod katerimi naj se stavka konča, tem manj. ker odbor stavkujočili 
sam trdi. da že stoji v tozadevnih pogajanjih s kom peten in im ministrstvom. 
Dolžnost deželne vlade v lastnem delokrogu pa je, da zajamči prebivalstvu mir 
in red 1er prepreči vsak teror. 

Deželna vlada pa opozarja ponovno stavkujoče na poziv prometnega minis- 
tra že v početku stavke, da naj se slavkujoči predvsem vrnejo na delo. 

Razume se samo po sebi, da bo deželna vlada o tej stvari poročala tudi v 
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Belgrad osrednji vladi. 
'l'a odgovor je prebral predsednik deželne vlade ob 19. uri pred zgoraj nave- 

denimi povcije•iki in zastopnikom stavkujočih. 
Konec seje ob 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

Kopija. Zapisnik obsega 3 sirani, l.csovinski papir hrez vodnega znaka. Zapisnik je 
brez podpisa predsednika in zapisnikarja. 

Tokan Ivan, delavski organizator in politik. Rojen 1873 v Pragi, umrl 1931 v 
Ljubljani. V delavskem gibanju seje uveljavil lela 1903 v društvu mizarjev v Ljubljani, 
1911-1913 je bil tajnik avstrijske zveze rudarjev v Trbovljah, 1912-1914 je izdajal lisia 
Rudar in Zarja, deloval je kot delavski organizator, 1922 je bil tajnik strokovne ko- 
misije, izdajal je glasilo Delavec. Po Antonu Kristanu je 1921 prevzel mandat v ustavo- 
dajni in nato v narodni skupščini Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev. 
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ZAPISNIK 
143. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
DNE 28. APRILA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za uk in bogočastje dr. Verstovšek, poverjenik za 
javna dela inž. Semec, poverjenik za kmetijstvo Jan in poverjenik za socijalno 
skrb dr. G osar. Navzoč je tudi dvorni svetnik Babnik. 

Začetek ob 15. uri. 

I.) Predsednik deželne vlade da na razgovor vprašanje ali naj se ukinejo po- 
rotna sodišča. Slišale so se razne pritožbe proti poroti, da so njene sodbe kršile 
pravni čut prebivalstva, zlasti pri delikt i h proti zasebni lastnini. Politična stran 
te zadeve paje, da bi se moglo vladi očitati, daje povzročila ustavitev porotnih 
sodišč, da bi državna oblast bolj neovirano postopala proti komunistom in iz- 
grednikom prizadetim iz sedanje stavke. Dvorni svetnik Babnik ugotovi, da je 
za ustavitev delovanja porotnih sodišč po zakonu upravičen samo ministrski 
svet po zaslišanju stola sedmorice. O ustavitvi porotnih sodišč seje pri poverje- 
ništvu za pravosodje že mnogo razpravljalo. Vsi merodajni faktorji so mnenja, 
da so nekatere sodbe porote zadnjih dveh zasedanj bile pravnemu čutu narav- 
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nost v obraz. Isto mnenje seje izražalo tudi v časopisju. Poverjenik Vcrstov.šek 
omenja, da proti mariborski poroti ni bilo pritožb, temveč da seje ta porota prav 
dobro izkazala. Poverjenik Remec je mnenja, da se ukinjenje zaenkrat odgodi. 
Počaka naj se majske porote, da se vidi kako se bodo porotniki sedaj izkazali. 
Politični efekt bo isti, če se porota ukine sedaj ali po majskem zasedanju. Po 
vsestranskem razmotri vanj u ugotovi predsednik deželne vlade, da je deželna 
vlada soglasnega mnenja,, da jz političnih'razlogov sedaj ni oportuno porote 
ukinjati. 

Razni predlogi poverjenika za kmetijstvo v osebnih zadevah se odlože, da 
poverjenik izvede še nekatere poizvedbe. 

2.) Diplomirani živinozdravnik Franc Samec" se sprejme v državno službo 
pri poverjeništvu za kmetijstvo kot veterinarski asistent v provizorični lastnosti. 
(Precis. 2673) 

3.) Višji državni živinozdravnik Franc Cck"1 se sprejme v državno službo pri 
poverjen ¡št vu za kmetijstvo v sedanjem činu. V službovanje se pride I i deželne- 
mu veterinarskemu uradu v Ljubljani. (Precis. 2712) 

4.) Premogovniku "Mirna" se dovoli zvišanje prodajne cene za premog in si- 
cer od 1. marca t.l., kakor sledi: a/ za debeli premog (kosovec in srednjevec) na 
2.640 K za 10 ton; b/ za drobni premog (orehovec in zdrob) na 2.320 K za 10 t; 
e/ za aprovi zacijski premog ostane sedanja cena 1.900 K za 10 t neizpremenje- 
na. (Javna dela) 

5.) Dr. Josip Tominšek, ravnatelj državne gimnazije v Mariboru se imenuje 
za telovadnega nadzornika na vseh srednjih šolah in učiteljiščih. (Uk • bugoča- 
stje) 

6.) Predsednik deželne vlade poroča.da je dobil od kuratorija za oskrbovanje 
in likvidacijo deželne imovine dopis glasom katerega naj se prepusti deželni 
dvorec v upravo in v porabo univerzitetni upravi. Ker ima dežela Kranjska še 
svoje obveznosti, ni primerno, da se deželni dvorec prepusti državnim instituci- 
jam in uradom brezplačno. S tem nazorom soglašajo vsi navzoči. Predsedništvo 
deželne vlade bo storilo v tem oziru nadaljne korake. (Precis. 4551) 

7.) Za načelnika komisije za upravo kranjske deželne imovine se imenuje 
pri m ar ¡j dr. Vinko Gregorio. Predsedništvo ponovno pozove tajništvi J D S in J 
SDS da predlagajo svoje zastopnike, ki naj se imenujejo kot prisedniki komi- 
sije. (Prcds. 5113) 

8.) Predsednik deželne vlade poroča, daje dobil glede proste trgovine odlok 
ministrstva trgovine in industrije, glasom katerega je notranji promet blaga po- 
polnoma svoboden. Razveljaviti je treba vse naredbe, ki omejujejo in za bra nju- 
jejo promet blaga iz jedne pokrajine v drugo, odnosno iz jed nega mesta v dru- 
gega. Oddelek za trgovino in obrt in odsek za prehrano se povabita, da poročata, 
katere naredbe bi bilo treba razveljaviti. Poverjenik za javna dela poroča, da bo 
skušal efekt te naredbe paralizirati s tem, da organizira industrijo v.Sloveniji. 
Osnuje naj se pravna oseba, na katero ima deželna vlada neposredni vpliv, in ki 
ima pravico sklepati privatne pogodbe. Tako pogodbo bo treba v prvi vrsti skle- 
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niti s trboveljsko premogokopno družbo, ki naj dobavlja za Slovenijo gotov 
kontingent premoga po nižji ceni, med tem ko ga v druge pokrajine sme proda- 
jati po tržni ceni. One industrije v Sloveniji, ki bi dobivale premog po znižani 
ceni, bi morale oddajati tudi svoje produkte po nižji ceni. (Preds. 5103) 

9.) Rev i ini nadzorniki varnostne straže v Ljubljani l:ranc Finžgar, Vinko 
IVibovšič in Josip Dobrošek se imenujejo revirnim nadzornikom varnostne stra- 
že v X. čiuovnem razredu. (Notranje) 

10.) Policijska kanci i sta Josip Strmšek in Ivan Karara4 se imenujeta policij- 
skim ofi cija lom v X. čmovnem razredu ad personam. (Notranje) 

11.) Seje deželne vlade se bodo vršile odslej vsako sredo popoldne ob 15. 
uri. 

Konec seje ob 1/2 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 3 strani. Lesovi nski papir brez vodnega znaka. Osle vu- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s Črnilom. 

" Samce Franc, višji veterinarski svetnik. Rojen 1889 v Ložniei pri Celju. Gimnazijo 
v Celju, veterinarsko visoko šolo na Dunaju in v Brnu 1920. Služboval je kot veterinar- 
ski asistent pri odseku za veterino v Ljubljani, še istega leta je bil premeščen v Sloven- 
ske Konjice in nato v Šentlcnart, 1927 je bil premeščen v Gornji Grad, 1930 je postal 
višji veterinarski pristav, 1932 je bil premeščen v Gornjo Radgono, 1935 je bil imeno- 
van za veterinarskega svetnika, 1938 pa za višjega veterinarskega sveinika. 

" ••• Franc, višji državni živinozdravnik. Rojen 1880 v Hrušici pri Podgradu v Istri. 
Končal je veterinarsko visoko šolo. Služboval je na Malem Lošinju, v Opatiji, Voloski, 
1920 pri deželnem veterinarskem uradu v Ljubljani, nato pri velikem županstvu ljub- 
ljanske oblasti. 

4 Karara Ivan, policijski pristav. Rojen 1879. Služboval je 12 let v vojaški službi, 
1911 je prestopil k policiji, 1918 je postal policijski kanclist, 1920 policijski oficial, 
nato policijski pristav, 1924 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Celju, kjer je bil 
reduciran in upokojen. 
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144' 
ZAPISNIK 
144. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 5. MAJA 1920. 

Navzroči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remec, poverjenik za u k in bogočastje dr. Vcrstovšck. poverjenik za 
kmetijstvo Jan, in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 15. uri. 

1.) Potovalni učitelj za kmetijstvo Emil Maršič" se sprejme v državno službo 
v Sloveniji pri poverjeništvu za kmetijstvo in se da začasno na razpolago glav- 
nemu poverjen i št vu za agrarno reformo kot zaupnik glavnega poverjen i šiva za 
Prekmurje. Dosedanji poverjenik za Prckmurjc ravnatelj Strekelj se vpokliče v 
službovanje pri poverjeništvu za kmetijstvo v Lj ubijan i. (Precis, izvršeno) 

2.) Čisti izkupiček za demobil¡zacijske konje v znesku 5,224.105 K 60 v, ki 
je naložen pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, se posodi Žitnemu zavodu v 
Ljubljani proti običajnim obresti m. (Preds.5705) 

3.) Za potovanja v Belgrad oziroma v Srbijo se zaračunajo z odlokom mini- 
strstva financ štev. 124.312 iz leta 1919 v kronali določene dijete za službena 
potovanja v dinarjih, tako da se zaračuna toliko dinarjev kot določa ministrska 
naredba kron. (Preds) 

4.) Prošnja prvega slovenskega orlovskega tabora v Mariboru za denarno 
podporo se odkloni, ker ni za to svrho n ¡kak i h sredstev. (P reds, izvršeno) 

5.) Osrednjemu zavodu za žensko obrt v Ljubljani se dovoli brezobrestno 
posojilo v znesku 100.000 K iz demobilizcijskega fonda za dobo največ štirih 
mesecev. (Preds. 5033) 

6.) Privoli se, da prejema vojaški ¡mam HaznadareviČ Safvet začasno do re- 
šitve njegove prošnje za sprejem v skupno armado svoje službene prejemke na 
račun deželne vlade, kakor drugi še nes prej eli častniki. (Preds. 5013) 

7.) Predsednik deželne vlade poroča, da živi slovenski pesnik Stritar v As- 
pangu pri Dunaju v veliki bedi. Treba je poskrbeti, da se preseli v domovino ¡n 
da se mu zagotovi.primerna eksistenca. Glede njegove penzije je vprašanje, če 
ni morda optiral avstrijskega državljanstva. Cc optira naše državljanstvo, potem 
mu mora seveda Jugoslavija plačati penzijo. Nemško zastopništvo v Ljubljani je 
izjavilo, da bi mogel Stritar prejemati penzijo tudi če se preseli v Jugoslavijo, 
imenovati mora samo svojega po Ino močnika v Avstriji, ki bo zanj prejemal 
penzijo in mu jo nakazoval v Jugoslavijo potom kake banke. Stritarju se poišče 
v ljubljanski okolici primerno stanovanje. Slovenska Malica v Ljubljani se po- 
vabi, da uvede za Stritarja privatno zbirko pri mecenib, da se mu omogoči dos- 
tojno življenje v domovini. (Izvršeno) 

8.) Sprejme se naredba, s katero se spreminja deloma naredba celokupne de- 
želne vlade o začasni prepovedi točenja in prodajanja alkoholnih pijač z dne 19. 
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aprila 1920 Ur.l. 180, v besedilu predlaganem od poverjenika za notranje zade- 
ve. Spreminjava In i predlogi poverjenika za socijalno skrb, da se točenje alko- 
holnih pijač dovoli Šele po 11. uri, da se prepove v industrijskih krajih točenje 
alkoholnih pijač v soboto popoldne, ob nedeljah in praznikih in da se za vse 
prestopke nove naredbe določijo kazni kot v naredbi z dne 19. aprila 1920, se 
odklonijo z motivacijo, da sme segati prepoved samo tako daleč kot jo je mogo- 
če izvršiti. (Notranje) 

9.) Sprejme se naredba, s katero se mestni občini ljubljanski dovoljuje pobi- 
rati poleg vseh dosedanjih rednih občinskih doklad in naklad za čas od 1. marca 
1920 do 30. junija 1921 še izredne občinske naklade od alkoholnih pijač in zvi- 
šano gostaščino. (Notranje) 

10.) Sprejme se naredba, s katero se dovoljuje okrajnim zastopom na Štajer- 
skem za upravno leto 1920 pobiranje čez 70 % doklad za vse neposredne davke 
razen dohodarine in placarme in doklad na užitnino za okrajne potrebščine. 
(Notranje) 

11.) Sprejme se naredba, s katero se dovoljuje 189 občinam na Štajerskem za 
upravno leto 1920 pobiranje čez 150 % doklade na vse neposredne davke raz- 
ven dohodarine in plačarine ¡n čez 25 % doklade na užitnino. (Notranje) 

12.) Sprejme se naredba, s katero se dovoljuje 129 občinam na Kranjskem 
pobirati za upravno leto 1920 čez 100 % doklade na neposredne davke, razven 
dohodarine in plačarine in čez 100 % naklade na užitnino. (Notranje) 

13.) Sprejme se naredba, s katero se dovoljuje 27 občinam na Koroškem za 
upravno leto 1920 pobiranje čez 200 % doklade na neposredne davke razven 
dohodarine in plačarine in čez 50 % doklade na užitnino oziroma naklade čez I 
K od hI piva in čez 3 K od hI žganja. (Notranje) 

14.) Seste valni stroj sedaj pri likvidacijskem oddelku ljudskega šolstva se 
prepusti v smislu sklepa deželne vlade v 136. seji šele tedaj poverjeniStvu za 
javna dela, ko bo knjigovodstvo deželne vlade v posesti novega scštevalnega 
stroja. (Notranje) 

15.) Sodni kapetan I. klase Viktor Kokalj" se sprejme v policijsko službo in 
se imenuje policijskim komisarjem v IX. činov nem razredu. (Notranje) 

16.) Komandant dravske divizijske oblasti general Smiljaničjc dne 26. aprila 
poslal poverjen i št vn za notranje zadeve posebno poročilo komandirja I. čete, 11. 
baon. 40. pcš.p., ki je z vojaki dne 25. aprila spremljal vlak na progi Ljubljana- 
Kočcvjc, v katerem zahteva, da se upostavi na železniški postaji v Kočevju red. 
Na to zahtevo je poverjenik za notranje stvari naročil dvornemu svetniku Kre- 
men šku, da se takoj poda v Kočevje ter na licu mesta ugotovi poslovanje tam k. 
vodje okrajnega glavarstva vladnega tajnika dr. Ogrina za časa železničarske in 
splošne stavke. Ugotovil je, da je prejel vodja okrajnega glavarstva dr. Ogrin 
brzojavko poverjen ¡št va za notranje stvari o prepovedi shodov dne 21. aprila ob 
17. uri, da paje izdal razglas na občine šele 23. aprila. Nadalje je ugotovil, daje 
zlasti ob početku železničarske stavke nastopal dr. Ogrin premalo energično, da 
ni preprečil shodov in obhodov demonstrativnega značaja, dasi je imel na raz- 
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polago 34 orožnikov. Kljub razpoložljivi močni orožniški četi seje vodja okraj- 
nega glavarstva skliceval že od prvega početka stavke vedno na to, da ima pre- 
malo moči, da bi se napravil red in je vedno le zahteval vojaške pomoči. Pri- 
pomniti je, da se nahaja v Kočevju le 1.200 delavcev, ki so spočetka nastopili 
grozeče, da paje potem, ko seje izkazal vodja okrajnega glavarstva omahljive- 
ga, pristopilo na stran delavcev tudi okoličansko nemško kmetsko prebivalstvo. 
Gotovo je, da bi bil dr. Ogrin s takojšnjim energičnim nastopom event, z areta- 
cijo hujskačev lahko preprečil razširjanje gibanja na skoro celo kočevsko nem- 
ško ozemlje. 

Poverjenik za notranje je za to mnenja, da je državna avtoriteta vsled neod- 
ločnega nastopa vodje okrajnega glavarstva v Kočevju močno trpela. To mnenje 
potrjuje tudi deželni vladi došla vloga Slovenske odbora v Kočevju, kije sestav- 
ljen ¡z zastopnikov obeh tam obstoječih slovenskih strank t.j. Slovenske Ljudske 
stranke in Jugoslovanske Demokratske stranke. 

Da se zopet okrepi državna avtoriteta je nujno potreben odpoklie vladnega 
tajnika dr. Ogrin a iz Kočevja in da se na to mesto namesti drugi vodja okrajnega 
glavarstva, ki bo z doslednim in spretnim nastopom kos težkemu položaju v 
Kočevju. Poverjenik za notranje predlaga zato, da se vladni tajnik dr. Ogrin iz 
službenih oz i rov takoj odpokliče v službovanje k poverjen i št vu za notranje za- 
deve v Ljubljani. V okrajnem glavarstvu v Kočevju se premesti okrajni glavar 
Anton Mencinger od okrajnega gl ava rs va v Radovljici, energičen uradnik prt 
politični službi, katerega stališče paje zaradi spora s skoro 2/3 občin okrajnega 
glavarstva radovljiškega na sedanjem mestu nevzdržno. Zastopniki 14 občin 
radovljškega okraja (v okraju je 22 občin) namreč izjavlja, da bi bili prisiljeni 
odložiti svoja mesta če poverjeništvo za notranje zadeve ne bi ustreglo prošnji 
za premestitev okrajnega glavarja Mencingerja. 

Poverjenik za notranje predlaga torej, da se premesti okrajni glavar Mencin- 
ger iz službenih ozi rov v Kočevje. Nadalje predlaga, da se namesti za vodjo 
okrajnega glavarstva v Radovljici vladni tajnik dr. Josip Hubad, sedaj dodeljen 
predsedništvu deželne vlade. Predlogi poverjenika za notranje zadeve se sprej- 
mo soglasno. Radi nujnosti premestitve vladnega tajnika dr. Ogrina se sklepi 
takoj izvedejo proti naknadni pritrditvi ministrstva notranjih del. (Notranje. Iz- 
pisek je odpravljen) 

17.) V posvetovalnico pride vodja Obuvalniee za Slovenijo dr. Borštnik in 
kot zastopnika usnjarskih industrijeev Jean Pollak in dr. Megler radi informacij 
glede ureditve usnjarske industrije in preskrbe prebivalstva z usnjem. Jean Pol- 
lak poroča, da se vrše med usnjarji v Sloveniji in na Hrvatskem pogajanja, da se 
enotno u rede cene in promet s surovimi kožami in z usnjem. K akciji se pritegne 
tudi Bosna. Pojasnjuje nadalje položaj usnjarske industrije. V Sloveniji je padla 
produkcija po določitvi maksimalnih cen surovim kožam od 18 K za kg na 2 do 
5 % kapacitete, ker po tej ceni ni možno dobiti kož. Vsled tega je nastalo silno 
pomanjkanje usnja za obutev in za industrijo zlasti za transmisijske jermene. 

Nova naredba o prosti trgovini se nanaša glasom informacij iz Be I grada tudi 
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na promet s surovimi kožami in z usnjem, tako daje tudi v tem oziru postavljen 
princip absolutno proste trgovine. Cc se ta princip uveljavi, bodo cene kožam in 
usnja v najkrajšem času ogromno poskočile. Treba je torej doseči, da se v Slo- 
veniji, na Hrvatskem in v Bosni s sodelovanjem pokrajinskih vlad uvede vezana 
trgovina in maksimalne cene za surove kože in usnje. Po zagotovilih stoji na 
tem stališču tudi zemaljska vlada v Zagrebu. Zanima se za to tudi vojno ministr- 
stvo kot eden največjih odjemalcev. 

Vsi usnjarji, mali in veliki podjetniki naj se združijo v prisilno združbo, ki 
stoji pod kontrolo vlade. Ta združba vodi vso produkcijo usnja, zlasti skrbi za 
enakomerno razdelitev kož med posamezne obrate. Zastopniki usnjarske indus- 
trije so izdelali pri konferenci v Zagrebu osnutek naredbe o ureditvi prometa s 
kožami in usnjem. Dr. Borštnik prebere osnutek te naredbe. Naredba bi morala 
biti v Sloveniji, na Hrvatskem in v Bosni enaka. S skupnim nastopom pokrajin 
skih vlad v Ljubljani, v Zagrebu in v Sa rajeve m bo morda možno doseči, da se 
v tem oziru dopusti izjema mipram naredbi o prosti trgovini. 

Poverjenik za socijalno skrb povdarja, da se v načrtu naredbe mora poskrbeti 
za zadostno državno kontrolo pri razdelitvi gotovega usnja, da se zagotovi zado- 
stna količina usnja za domač konsum Poverjenik za kmetijstvo zahteva, dn se 
morajo pustiti kmetom kože od doma zaklane živine. Kmečko prebivalstvo pri- 
de edino na ta način do usnja, da da v stroj kože doma zaklane živine. Temu 
nasproti povdarja Jean Pollak, da bi bila s tem vsa akcija preprečena, ker bi bila 
s tem onemogočena vsaka kontrola. Usnjarsko udruženje bi pa moglo pristati na 
to, da dobi kmetovalce za oddane kože potrdilo, na podlagi katerega ima pravi- 
co, da dobi v vsakem slučaju teži oddanih kož odgovarjajočo množino usnja. 

Predsednik deželne vlade zaključuje razpravo o tem predmetu in izjavi, da se 
deželna vlada v principu pridružuje načrtu o ureditvi usnjarske industrije in o 
prometu s kožami in usnjem pod pogojem, da se pridružijo akciji tudi pokrajin- 
ski vladi v Zagrebu in Sarajevom. Vse tri vlade naj postopajo skupno. 

Dr. Borštnik, Jean Pollak in Dr. Meglcr zapuste posvetovalnico. 
18.) Dr. Emil Sadu, pogodbeni nastavljeni profesor'op is ne geometrije na dr- 

žavni realki v Mariboru se sprejme pogodbeno v državno službo na istem za- 
vodu tudi za šolsko leto 1920/21. (Uk in bogočastje) 

19.) Josip U sehnig, učitelj za puškarski šoli v Borovljah se pomakne v IX: 
č i no vn i razred s pravo moč n ostjo od I. majnika 1920. (Uk in bogočaslje) 

20.) Poverjenik za kmetijstvo poroča o razmerah na kmetijski šoli v Maribo- 
ru. Ravnatelj Žnidaršič ni bil kos svoji nalogi. V svojem poslovanju je zagrešil 
več nerodnosti. Njegov nastop je povzročil, da so vsi učenci zapustili šolo. Sta- 
nzoni učencev se pošljejo priporočena pisma, da naj se učenci takoj vrnejo na 
šolo, ker bi se sicer smatrali za izključene. Proti ravnatelju Znidaršiču se uvede 
disciplinarna preiskava, vendar se održi radi avtoritete napram učencem na za- 
vodu, dokler se ne začne zopet redni pouk. (Kmetijstvo) 

Konec seje ob 20. uri. 
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Dr. Bogataj I.r. Dr. Brejc I.•. 
Zapisnikar. Predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

" Maršič Bui il (Milan), kmetijski nadzornik. Rojen 1885 v Trstu. Služboval je kol 
potovalni učitelj za kmetijstvo, 1920 je bil sprejet v službo pri poverjen ist vu za kmetij- 
stvo, poslal je nadzornik za kmetij sivo, dodeljen je bil oddelku /a agrarno re l'orino. 
poslal je zaupnik za agrarno reformo za Prek mu rje. 

' Kokalj Viktor, pravnik, policijski svetnik. Rojen 1878 na l4ižiuali pri Jesenicah. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu. Služboval je od 1906 dalje kot praktikant pri 
okrajnem sodišču v Radovljici, nato kot sodni kapelan v vojski, 1920 je prestopil iz vo- 
jaške službe v državno službo pri policijski direkciji, postal je policijski komisar, 1922 
policijski nadkoniisar, 1924 policijski svetnik, 1942 je bil upokojen. 

145' 
ZAPISNIK 
145. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 6. MAJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Verstovšek, poverjenik za kmetijstvo Jan, poverjenik za notranje zadeve pro- 
fesor Remec, in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 15. uri. 

1.) Poverjenik dr. Verstovšek poroča o položaju južne železnice. Ministrstvo 
fi nan e je odklonilo p rov i zori čuo ureditev obrata in uprave južne železu i •• do 
končne rešil ve po (očki 320 St. Germeinske pogodbe z razlogom, da državne 
finance ne dovoljujejo sedaj, da bi država prevzela kritje primanjkljaja privatne 
železnice. Položaj južne železnice je tak, da bi morala v kratkem v konkurz, če 
ne zasigurajo nove države na teritoriju bivše Avstrije to je Jugoslavija, Avstrija, 
Madžarska in Kalija kritja primanjkljaja. Ostale države so se izjavile, da pre- 
vzamejo kritje, če stori to (udi Jugoslavija. Dokazano je, da proge na sloven- 
skem in hrvatskem ozemlju niso pasivne. Zato bi rizi ko od strani naše države ne 
bil velik. Sklene se, da se pošlje ministrstvu za finance in za promet v Belgrad 
poročilo, v katerem se ministrstvi opozarjate na te razmere in na škodo, ki bi 
nastala za našo državo, če bi južna železnica prišla v konkurz ali ne mogla več 
vzdrževati rednega prometa. Prepis poročila se pošlje tudi hrvaškemu banu La- 
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giiiji. Poverjenik dr. Verslovšek zapuši i po s velo val nie •. ( I'reds) 
2.) Rezervni poročnik Ferdo Ccplak" sc sprejme v državno službo pri pover- 

jen i št vu za socijalno skrb v X. činovnem razredu. Imenovanje velja z dnem 30. 
aprila 1920. (Soc. skrb) 

3.) Ce rt i fi kat i si Andrej Slurnv se sprejme v državno službo pri poverjen i št vu 
za socijalno skrb kot kanclist v XI. činovnem razredu ¡n sicer s ). junijem 1920. 
(Soc. skrb) 

4.) Prošnja konci pi sla pri poverjen išl vu za socijalno skrb Ivana Legal-a za 
pomaku ¡te v v 1. plačilno stopnjo IX. ali v zadnjo plačilno stopnjo X, činovnega 
razreda, se odloži, dokler se ne reši principijelno vprašanje vštetja privatne služ- 
be in vojaških let v službeno dobo političnih uradnikov, zlasti onih pri poverje- 
ni št v u za notranje zadeve, ki so vstopili v državno službo po prevratu. (Soc. 
skrb) 

5.) Prošnja računskega revidenta Franca Urbanca4 za pomaknilev v Vili. či- 
novni razred se odkloni. (Soc. skrb) 

6.) Deželni svetnik dr. Josip Dcnnasuja prosi, da se mu podeli naslov vlad- 
nega svetnika in da se pomakne v IV. plačilno stopnjo VI. činovnega razreda. 
Vprašanje službenega naslova se odloži. Komisija za preosnovo javne uprave 
naj na svetuj • službene naslove za uradnike poverjen išl va za socijalno skrb. Pro- 
šnja dr. Dcrmastijc za po m akni te v v 4. stopnjo VI. činovnega razreda se odklo- 
ni. (Soc. skrb) 

7.) Lojze Oražcni5 se imenuje za pisarniškega uradnika v XI. činovnem raz- 
redu v provizorni lastnosti z veljavnostjo od dne 1. junija 1920. (Sor., skrb) 

8.) Povcrjeništvo za socijalno skrb je prevzelo od deželne uprave kranjske 
vodjo deželnega deškega zgojevališča Adolfa Sadarja6. Adolf Sadur se imenuje 
za ravnatelja državnega vzga jališča v Kočevju s prejemki Vil. činovnega razre- 
da ter s službenim stanovanjem, prosto kurjavo in razsvetljavo z veljavnostjo od 
I. junija 1920. pri čemur se mu vštejejo vsa službena leta kol učitelj ¡n vodja na 
deželnem deškem vzgajališču. (Soc. skrb) 

9.) Vprašanje službene dodelitve kurata v deželnem vzgajališču Viktorja Še- 
ga se odgodi. (Soc. skrb) 

10.) Računski praktikanti pri poverjen ¡št VìI za socijalno skrb Anton Po renta1'. 
Prane Scholl9 in Mirko Benedik se imenujejo s 1. junijem 1920 za računske asi- 
stente v XI. činovnem razredu. (Soc. skrb) 

11.) Oficijal pri deželni vladi Aleksander HlavaČ se prideli začasno poverje- 
ni.št vn za socijalno skrb, da prevzame upravo "Vojaškega doma" v Rogaški Sla- 
tini. (Soc. skrb) 

12.) Naredba celokupne deželne vlade o začasni ureditvi kinematografskih 
podjetij, ki je bila sprejeta v seji dne 26. septembra 1919, ki pa vsled nastalih 
ovir še ni bila objavljena v Uradnem listu, se predloži s primemo motivacijo v 
odobrenje ministrstvu za socijalno politiko. (Soc. skrb) 

13.) Diplomirani živinozdravnik Rafael Ipavic10 se sprejme v državno službo 
pri poverjen i št vu za kmetijstvo kot veterinarski asistent in sicer z veljavnostjo 
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od dne 30. aprila 1920. (Pieds, izvršeno) 
14.) Diplomirani živinozdravnik France Prim ¡• se sprejme v državno služ- 

bo pri poverjeništvu za krnel ijslvo kot veterinarski asistent v prov izo rióni last- 
nosti. (Kmetijstvo) 

15.) Veterinarski asistent pri poverjeništvu za kmetijstvo Simen Žibert se 
imenuje za provizoričnega ž.ivinozdravnika v X. činoviiciii razredu, (¡'reds. iz- 
vršeno) 

16.) Strokovni učitelj in pristav deželne kmetijske šole v Goriei inž. Anton 
Podgornik1" je bil sprejet v državno službo v Sloveniji kot planinski nadzornik v 
VIII. čiuovnem razredu. Njegova prošnja, da se imenuje v VII. éinovni razred 
kol planinarski referent se z ozi rom na to, daje treba varovati enakomernost pri 
napredovanju državnih nameščeneev, odkloni. Inž. Podgornik se pozove, da se 
takoj izjavi, če službo v VIII. činovnem razredu sprejme. V pritrdilnem slučaju 
mora službo čim preje nastopiti. (Kmetijstvo) 

17.) Nadrevizor Vladimir Pušenjak" se sprejme v državno službo pri pover- 
jeništvu za kmetijstvo s prejemki Vil. činovnega razreda. 

18.) Imenujejo se člani disciplinarne komisije 1. stopnje in višje disciplinarne 
komisije pri deželni vladi za Slovenijo i u sicer za dobo treh let. Sestava komi- 
sije je razvidna iz spisa predsedništva deželne vlade štev. 5450 iz leta 1920. 
(Pretiš. 5450 Soc. skrb) 

19.) Načelniku komisije za upravo kranjske deželne imovine primanju dr. 
Vinku Grégorien se prizna za njegovo funkcijo mesečni honorar 1.500 K od 1. 
maj n i ka t.l. nadalje. (P reds, izvršeno) 

20.) Poverjenik za uk in bogočastje, ki je med razpravo o zadnjem predmetu 
s poverjenikom za javna dela inž. Serncecm prišel zopet v posvetovalnico, po- 
roča, daje prejel od predsedništva deželne vlade dopis, glasom katerega naj se 
osredotoči kontrola vseh dijaških podpor pri poverjeništvu za uk in bogočastje. 
V tem oziru je dal navodila vsem merodajnim faktorjem, zlasti raznim študij- 
skim fondom. Vso evidenco pri poverjeništvu bo vodil vladni tajnik dr. Karlin. 

21.) Višjima šolskima nadzornikoma v Ljubljani dr. Leopoldu Poljancu in 
dr. Ivanu Grafcnauerju se je z dekretom narodne vlade v Ljubljani z dne 20. 
novembra 1918 poverilo začasno višje šolsko nadzorstvo pri višjem šolskem 
svetu v Ljubljani. Obema so bili.nakazani prejemki VI. činovnega razreda od 1. 
deeembra 1918 nadalje. Da se'popravi formel na napaka v omenjenem dekretu 
izda poverjeništvo za uk in bogočastje imenovanima višjima šolskima nadzor- 
nikoma dekreta, v katerih jima potrjuje, da sto bila po sklepu narodne vlade z 
dne 20. novembra 1918 imenovana stalnim višjim šolskim nadzornikom pri viš- 
jem šolskem svetu v Ljubljani kot uradnika VI. činovnega razreda v smislu do- 
ločb veljavne službene pragmatike za državne uslužbenec z dne 25. januarja 
1914 drž. zak. štev. 15. Plača druge stopnje VI. činovnega razreda se nakaže 
obema z dnem 1. decembra 1922. Se odobri. (Uk in bogočastje) 

Konec seje ob 19. uri. 
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Zapisnikar. Dr. Brejc I.•. 
Dr. Bogataj Ir. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 4 sirani." Lesovi uski papir brc/ vodnega znaka. Prvotno 
je bil zapisnik oštevilčen s štev. 144, nato je bila zadnja štev. 4 s črnilom popravljena s 
Štev. 5. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s Črnilom. 

" Čeplak Fcrdo, vojaški invalid. Rojen 1888 v Gornjem Gradu. Gimnazijo v Celju, 
končal 6 semestrov bogoslovja, 4 semestre prava v Gradcu in Beogradu. ¡914 je bil 
vpoklican v vojsko, 1916 je prestopil v vrste dobrovoljce v, 1917-1918 je bil na solunski 
fronti, kjer je postal invalid. 1920 je bil sprejet v državno službo pri poverjen ¡št v u za 
socialno skrbstvo, kjer je bil referent za dobrovoljce, zaradi redukcij je bil 1924 upoko- 
jen, kasneje je bil vodja kinopodjetja v Celju. 

• Sturm Andrej, certifikatist, oficial. Rojen 1890 v Dolenji Košani na Krasu, umrl 
1948 v Ljubljani. Končal je 2. razreda gimnazije v Ljubljani, od 1911-1919 je bil v vo- 
jaški službi, 1919 je postal kanelist certifikatist pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, 
nato v oddelku za socialno politiko, 1923 je poslal pisarniški oficial. 1924 je bil upoko- 
jen. 

Urbane Frane, finančni svetnik. Rojen 1888 v Zalogu pri Preddvoru, umrl 1926 v 
Ljubljani. Končal je gimnazijo 1908, vpisal seje na teologijo, kjer je izstopil in se 1909 
zaposlil pri deželnem odboru za Kranjsko, kjer je bil definitivno nameščen 191 L postal 
je deželni računski oficial, nato računski rev ¡den t, nazadnje finančno računski svetnik 
pri direkciji državnega računovodstva. 

s Oražcm Alojz, uradnik. Rojen 1896 v Ljubljani. Končal 4. razrede gimnazije in 
Clirištofov tečaj. 1920 se je zaposlil kot provizorni kanelist pri poverjeništvu za so- 
cialno skrbstvo. Bilje vojaški invalid. 1923 je dal ostavko na državno službo. 

6 Sadar Adolf, učitelj. Rojen 1873 v Škofji Loki, umrl 1929 v Ljubljani. Učiteljišče v 
Ljubljani 1893. Služboval je v Budanjab pri Vipavi in v Ljubljani, 1911 dalje pri dežel- 
nem, nato pri državnem vzgajaliŠČu, kjer je 1920 bil imenovan za ravnatelja. Posvetil se 
je vzgoji zanemarjene mladine in je o tem objavil več Člankov. 

Šega Viktor, veroučitelj. Rojen 1869 v Kranju, umrl 1948 v Ljubljani. Bogoslovje 
v Ljubljani 1892. Služboval je od 1894 dalje kot kaplan in veroučitelj v Ljubljani. 1902 
v Kropi, 1905 je postal kurat v prisilni delavnici in veroučitelj, kjer je služboval do 
upokojitve 1932. 

s Porenta Anton, računski revident. Rojen 1895 v Slapab pri Ljubljani. Gimnazijo v 
Ljubljani 1916, izpit ¡z državnega računoslovja. Služboval je od 1919 kot praktikant pri 
poverjeništvu za socialno skrbstvo, 1920 je postal računski asistent, 1921 računski ofi- 
cial, nato je bil premeščen v Beogradu. 

4 Schott Frane, računski revident. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1944 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1911. Služboval je od 1915 dalje pri državni komisiji za 
preživljanje, 1918 pri narodnem svetu v Ljubljani, 1919 v državni službi kot računski 
praktikant, 1920 računski asistent, 1921 računski oficial pri oddelku za socialno politiko 
in nato kot računski revident, nazadnje je bil zasebni uradnik v Ljubljani. 

10 Ipavcc Rafael, višji veterinarski svetnik. Rojen 1887 v Idriji. Realko v Idriji, vc- 
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icriiiarsko visoko Šolo na Dunaju in Brnu, diplomiral 1920. V državni službi je službo- 
val ixl 1920 dalje kol veterinarski existent pri poverjen i št v u ¿a kmetijstvo, nato je bil 
premeščen na Vrhniko, 1927 v Črnomelj, 1931 je postal višji veterinarski pristav, 1932 
je bil premeščen na Ptuj, 1933 v Krško, 1935 je postal veterinarski svetnik, 1938 pa višji 
veterinarski svetnik. 

11 Priniie Frane, živinozdravnik. Rojen 1888 v Zalogu pri Škofljici. Končal študij 
veterine, 1920 je nastopil službo kot provizorični veterinarski asistent pri poverjeništvu 
za kmetijstvo, nato veterinar na Rakeku. 

12 Podgornik Anton ing., načelnik oddelka za kmetijstvo. Rojen 1881 v Čcpovanu. 
umrl 1964 v Ljubljani. Končal je visoko šolo za kmetijstvo in gozdarstvo na Dunaju 
1906. Bilje strokovni učitelj m profesor 1910-1919 na slovenski kmetijski šoli v Gorici 
in na učiteljišču v Gorici, 1914 je vodil tudi urad za agrarne operacije na Goriškem. 
1919-1927 je deloval v kmetijski in zadružni svetovalni službi v Gorici in v Trstu, nato 
seje preselil v Slovenijo, 1928 je poslal ravnatelj kmetijske šole na Grmu pri Novem 
mestu, od 1929-1945 je služboval pri banski upravi in pokrajinski upravi v Ljubljani, v 
letih 1932-1935 je bil načelnik oddelka za kmetijstvo, po 2. svetovni vojni je sodeloval 
pri kmetijskem znanstvenem za vod u Slovenije v Ljubljani. Bil je velik kmetijski stro- 
kovnjak, pospeševalce živinoreje, planšarstva in mlekarstva. Objavil je številne članke 
in strokovne razprave. 

13 Pušcnjak Vladimir, politik, zadružni organizator. Rojen 1882 na Kapclskem Vrhu. 
umrl 1936 v Mariboru. Diplomiral je na v isoli šoli za zadružništvo v Darmstadtu. 
Služboval je od 1907 dalje pri zadružni zvezi v Ljubljani, kjer je bil nazadnje višji re- 
vizor, 1920 je bil izvoljen za poslanca v ustavodajno skupščino, poslanec je ostal do 
1929, bil je član mariborskega občinskega sveta, predsednik upravnega odbora maribor- 
ske mestne hranilnice. Kot zadružni organizator je bil zaslužen za razvoj slovenskega 
zadružništva, Objavil je več strokovnih člankov, zgodovino posojilniec za okraj Lju- 
tomer in zadruge v Rečici ob Savinji. 

146' 
ZAPISNIK 
146. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 12. MAJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remce, poverjenik za pravosodje Fon, poverjenik za kmetijstvo Jan, 
poverjenik za javna dela inž. Serncc in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 15. uri. 

1.) Veterinarski asistent Josip Rautcr pri okrajnem glavarstvu v Borovljah se 
imenuje za provizoričnega državnega živinozdravnika v X. činov nem razredu. 
(Pretiš. 43iS) 

2.) Živinorejski instruktor Trane Krištof* sc sprejme v državno službo pri 
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poverjen i št vu za km e t ¡j sivo kol začasni živinorejski instruktor v IX. č i no vnem 
razredu s službenim mestom v Grosupljem. (Preds. 4319) 

3.) Oddelku ministrstva trgovine in industrije se dovoli da zviša sedanji mak- 
simalni cenik dimnikarske obrti brez poprejšnjega zaslišanja občin, kije potreb- 
no v smislu § 51 obrtnega reda. Zaslišita pa naj se trgovska in obrtniška zborni- 
ca in mestni magistrat ljubljanski. (Precis. 4 i 10) 

4.) Zvezi lesnih domačili obrti v Ribnici se dovoli iz d e mobilizacijskega 
fonda brezobrestno posojilo v znesku 100.000 K. Posojilo se mora povrniti v 10 
letnih obrokih po 10.000 K počenši s 1. januarjem 1922. Zveza jamči za to po- 
sojilo z vsem zadružnim premoženjem in s stroji, kijih bo nabavila s tem poso- 
jilom. (Prc-cls. 4613) 

5.)Poverjcništvo za javna dein predlaga, da se mu dovoli v posebno nujnih 
slučajih nakazati cestnini odborom odnosno okrajnim zastoponi predplačila k 
stroškom vzdrževanja deželnih eest iz zaklada poverjeništva za javna dela. Pre- 
dlog se odkloni, ker je treba za to potrebščino poskrbeti potoni rednega kredita. 
Ministrstvo naj se ponovno naprosi, da odobri v ta namen nap rose ne kredite. 
(Precis. 5245) 

6.) Predsednik deželne vlade je bil opozorjen, da bi se dale razne pritlične in 
enonadstropne hiše v Ljubljani, ki sloje v regulačni črti zvišati za eno nadstrop- 
je. Poverjenik za javna dela pojasni, da o stvari že poizveduje. 

7.) General Maister je opozoril predsednika deželne vlade, da ni primerno 
namestiti invalidnico v Mariboru. Poverjenik za socijalno skrb izjavi, daje ta 
projekt izven razprave. 

8.) Da se odpravi nejasnost v postopanju pri pravnih lek i h v stanovali ¡škili 
stvareh, se določi in sicer za interno poslovanje kot avtentična interpretacija §§ 
39 in 41 naredbe deželne vlade z dne 30. sepiembra 1919 štev. 747, da pritožbe 
v nobenem primeru ne gredo več polom poverjen i šiva za notranje zadeve na 
celokupno deželno vlado, temveč ed i noi • na poverjen iš t vo za socijalno skrb, ki 
konČuoveljavno odloča. (Precis. 2SHH) 

9.) Odobri se načrt naredbe glede spremembe naredbe deželne vlade z. dne 7. 
novembra 1919 šicv. 704 o agen turnih in komisijskih podjetjih in o nekaterih 
trgovinskih ob ni h na debelo. Spremeni se deloma samo drugi odstavek § I s 
čim ur se preeizira, da obrti in sicer trgovina z vinom na debelo in zaloga pive 
nista podvrčeni koneesijoniranju. (Precis. 5478) 

10.) Na prošnjo Kmetijske družbe v Ljubljani in na predlog komisije za za- 
časno vodstvo in likvidacijo deželne uprave je bivša narodna vlada v Ljubljani v 
44. seji 10. januarja 1919 sklenila, da se proda "Lontovž" Slovenski kmelijski 
družbi za 80,000 K proti temu, da Kmetijska družba odstopi narodni vladi svoj 
del botaničnega vrta v Ljubljani. Na podlagi od predsedništva deželne vlade 
odobrenih kupnih pogodb se je vpisala za botanični vrt lastninska pravica v 
zemljiški knjigi na deželo Kranjsko, ki je postala s tem lastnica bolaničnega vr- 
ta. Zgoraj omenjeni sklep narodne vlade se je namreč modificiral v toliko, da 
odstopi Kmetijska družba svoj del botaničnega vrta deželi Kranjski in ne narod- 
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ni vladi kot je bilo pomotoma prvotno določeno. Z odlokom z dne 13. februarja 
1920 štev. 601 je poverjeništvo za uk iu bogočastje odstopilo botanični vrt v last 
univerze v Ljubljani. Univerzitetna uprava je nato prosila za potrebne listine, da 
se izvrši v zemljiški knjigi prepis lastninske pravice na univerzitetno upravo v 
Ljubljani. Deželna vlada ugotovi, da poverjeništvo za uk in bogočastje ni bilo 
upravičeno razpolagati z botaničnim vrtom, kije last dežele Kranjske. Z dežel- 
no imovino je smel razpolagati v smislu §§ 20 in 21 dež. reda za Kranjsko samo 
deželni zbor. Ker je prevzela po naredbi z dne 24. januarja 1919 Ur. list št. 308 
agende prejšnjega deželnega zbora kranjskega eelokupna narodna oziroma de- 
želna vlada za Slovenijo, bi bila edino ta poklieana razpolagati z botaničnim 
vrtom. Odlok pove rje ni št va za uk ia bogočastje /. dne 13. januarja 1920 štev. 
601 se vsled tega kol nepravilen razveljavi. (Preds. 5424) 

11.) Ljubljansko škofijstvo je prodalo glasom notarskega akta štev. 34.262 iz 
leta 1903 med drugim tudi za trg pred pehotno vojašnico v Ljubljani določe- 
ni prostor mestni občini ljubljanski. Iz kupne pogodbe je torej razvidno, daje 
bil ta prostor po volji obeh kontrahentov določen za trg. Občinski svet ljubljan- 
ski pa je v javni seji dne 30. decembra 1919 sklenil, da se regu lačni načrt za 
mesto Ljubljana, v katerem je prostor pred pehotno vojašnieo projektiran kot 
trg, spremeni v toliko, da se čez trg Tabor poševno vodeči del Radeckega eeste 
opusti. Nadalje, da se trg Tabor priredi tako, da se na fronti proti Skorji ulici 
sme postaviti monumentalno poslopje, za poslopjem narediti letno telovadišče. 
okrog poslopja in telovadišča se pa napravi park. Telovadnemu društvu "Sokol 
1" odstopi mestna občina prostor za zgradbo monumenta I nega poslopja in nap- 
ravo letnega telovadišča pod gotovimi pogoji. Poverjeništvo za notranje zadeve 
je z odlokom z dne 12. februarja 1920 štev. 3223/pr odobrilo navedeni sklep 
občinskega sveta s pri stavko m, da se mora glede forme I ne odobritve spremem- 
be regulačnega načrta za mesto Ljubljana predložiti poverjeništvu za javna dela 
predpisano opremljene načrte. Odlok poverjenišva za notranje stvari je formalno 
pravilen. Na podlagi tega odloka je predložil mestni magistrat ljubljanski po- 
verjen i št v u za javna dela tri izvode načrtov o spremembi regulacijskega načrta 
za trg Tabor s prošnjo, da se ta sprememba odobri. Po § 3 stavbenega reda za 
mesto Ljubljana dežel. zak. št. 28 ex 1896 odobri mestni regulačni načrt za me- 
sto Ljubljana deželna vlada sporazumno z deželnim odborom. Ravno tako tudi 
vsako spremembo regu lačnega načrta. Deželna vlada sklene, da se od mestnega 
magistrata predlagana sprememba regulacijskega načrta za trg Tabor ne odobri, 
ker je bil trg Tabor že glasom zgoraj omenjene pogodbe med škofijstvom ljub- 
ljanskim in med mestnim magistratom v Ljubljani izrecno namenjen za trg in se 
mora spoštovati volja kontrahentov, dalje ker ¡z estetskih in zdravstvenih ozi rov 
ni nobenega razloga spreminjati regu lačni načrt, nasprotno paje največjega po- 
mena za ves vshodni del Ljubljane, da se v tem okolišu ¡zgradi obširnejši park, 
V tem smislu seje izjavilo tudi društvo upodabljajočih umetnikov, kakor tudi 
posestniki - mejaši ob trgu Tabor. {Preds. 4152) 

12.) Na podlagi naredbe celokupne narodne vlade za Slovenijo z dne 16. dc- 
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ccmbra 1918 Ur.], štev. 202 odslovljcni kanclist Franc Fercnčak v Laškem se 
sme zopel sprejeli v sodno službo. (Pravosodje) 

13.) V posvetovalnico pride višji gradbeni svetnik Zaje in poroča o razmerah 
pri zdravi lišeni upravi v Rogaški Slatini. Bilje osebno v Rogaški Slatini, zasli- 
šal je prizadete osebe in dognal, da obstojajo med posameznimi nameščenci 
zdravilišča velika osebna nasprotslva. Te razmere zelo škodujejo prospeliu 
zdravilišča. Ne more se pričakovali, da bi se osebna nasprotslva poravnala. Tre- 
ba je na vsak način namestili drugega ravnatelja, ker sedanji ravnatelj Franjo 
11 erg ni kos svoji nalogi inje tudi vsled svojega n es prav Ij i vega značaja nemo- 
goč na sedanjem službenem mestu. Nadomestiti bi bilo treba tudi davčnega up- 
ravitelja Pibemika, ki za svoj posel to je za vodstvo trgovine s kislo vodo nima 
potrebne trgovske izobrazbe in katerega reklamira ludi delegacija financ. Ravno 
tako bi bilo treba namestili drugega knjigovodjo. Za ravnatelja zdravilišča v 
Rogaški Slatini se namesti dosedanji ravnatelj deželne prisilne delavnice v 
Ljubljani Ciril Dolenc" in sieer samo začasno za eno leto. Dosedanji ravnatelj 
Hcrg ostane toliko časa na svojem mestu, da vpelje Dolenca v poslovanje. l'o- 
lem se mu priskrbi druga zanj primerna služba. Deželna uprava da ravnatelja 
Dolenca poverjen ¡št vu za javna dela samo začasno na razpolago. Njegova po- 
godba z deželo Kranjsko naj se ne ukine. Vprašanje njegovih prejemkov reši 
poverjeništvo za javna dela sporazumno z načelnikom komisije za upravo ¡mo- 
vine bivše Vojvodine Kranjske in z ravnateljem Dolencem. Davčni upravitelj 
P iberni k se nadomesti z drugim uradnikom, ki mora biti trgovsko izobražen. 
Ravno tako se nadomesti knjigovodja Žemljic z drugo primerno osebnostjo. 
(Javna dela) 

14.) Prošnji začasnega blagajnika pri zdravilišču v Rogaški Slatini Milana 
Vrtovca za izstop iz zdraviliške službe se ugodi. Razreši se pa svojega mesta 
šele potem, ko bo pravilno izročil posle svojemu nasledniku. Pod lem pogojem 
se mu ob njegovem odhodu dovoli odpravnina v višini njegovih enomesečnih 
denarnih prejemkov. Razpiše se mesto zdraviliškega blagajnika, ki pa mora v 
slučaju potrebe pomagati tudi pri drugih zdravi I i škili poslih. Glede plače naj 
kompetent i slavijo svoje zahle ve. (Javna dela) 

Gradbeni nadsvetnik Zaje zapusti posvetovalnico. 
15.) Poverjenik za javna dela poroča, da so se lastniki premogovnikov posta- 

vili na stališče, da za promet s premogom že velja naredba o prosti trgovini in 
da je s tem vzela podlaga oblastnemu razdeljevanju premoga in tudi obstoju 
oddelka za premog. Na njegov predlog se sklene, da ostane do nadaljne odredbe 
pri sedanji ureditvi razdelitve premoga in da se to naznani vsem prizadetim 
premogokopom. (Javna dela) 

16.) Stavbeno vodstvo za osuševanje ljubljanskega barja je svoj čas sklenilo 
z baronom Codelli-jem dogovor, glasom katerega je pridobilo pravico odlagati 
pri poglobitvi Gruberjevega prekopa in Ljubljanice dobljeni material na zemlji- 
ščih barona Codclli-ja. Ker gradbeno vodstvo doslej z materijalom zasutih par- 
tel še ni moglo spraviti v stanje kol ga zahteva pogodba, prihaja baron Codclli 
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vedno z novimi zahle vami. Za leto 1920 zahteva odškodnino 700 K za 1 oral. 
V s led sedanjih razmer se ne more pričakovati, da bi se osuševalna dela v dogle- 
dnom času končala. Odškodnina za zasuli parceli bi se morala plačevati še dol- 
go vrsto let in lahko se pričakuje, da bo baron Codelli svoje zahteve od leta do 
leta zviševal. V s led tega se sklene, da se v poročilu stavbenega vodstva za osu- 
ševanje barja z dne 30. aprila 1920 štev. 42 navedene parcele v smislu naredbe 
ministrstva za agrarno reformo z dne 12. februarja 1920 Ur.l. štev. 135 raziaste. 
Poverjeništvu za javna dela se naroči, da odredi vse potrebno glede izvršitve 
tega sklepu v sporazumu z glavnim poverjen i št vom za agrarno reformo. Stroški 
razlastitve se pokrijejo iz kredita, ki je postavljen za nadaljevanje osuševalnih 
del barja v državnem proračunu za leto 1920/21. Če (a kredit ne bo odobren, se 
odkupnina pred plačiloma pokrije iz fonda, ki ga upravlja poverjen i št vo za jav- 
na dela. Ker je Codelli-jcvo posestvo v celoti vsled svoje vzhodne lege nekako 
predestinirano kot stavb išče za razširjanje dobrodelnih zavodov oziroma za 
zgradbo nove bolnice in doma za tuberkulozne v zvezi • klinikami in medicin- 
skimi instituti, se poverjenišvo za javna dela pooblasti, da študira sporazumno z 
drugimi merodajnimi faktorji vprašanje, bi li ne kazalo pri tej priliki pridobili 
potoni razlastitve ves v to potrebni svet Codelli-jevega posestva. (Javna dela) 

17.) Najemnina v poskusnih stanovanjskih hišicah se določi na 2.000 K lei no 
za vsako stanovanje. (Javna dela) 

18.) Scnljanžkemu premogovniku se dovoli povišanje prodajne cene za 21 
kron 20 vinarjev za tono z veljavnostjo od 15. aprila t.l. nadalje dokler se ne 
bodo znižale cene moke. (Javna dela) 

19.) Ob času gradbe dravskega mostu pri Vclikovcu je ponesrečil na provi- 
zoričnem mostu Jurij Rudolf iz Bistrice nad Pliberkom. Na mostu se mu je spia- 
si! konj ¡n padel z vozom vred v Dravo in utonil. Voz je odnesla Drava. Jurij 
Rudolf zahteva za konja od.škonino 14.000 K in za voz odškodnino 4.000 K. 
Rudolfu se načeloma prizna pravica do delne odškodnine na račun zgradbe mo- 
stu. Okrajni gradbeni urad v Ve likoven naj poskusi doseči z Rudolfom poravna- 
vo. (Javita tlela) 

20.) Povcij en i št vo za javna dela predlaga, da se krijejo razni zapadli računi 
za bivše deželno gledališče in za domobransko vojašnico v znesku okrog 65.000 
K. iz fonda, ki ga upravljapoverjeništvo za javna dela. Predlogu se ne ugodi, ker 
je treba skrbeti za to potrebščino polom rednega kredita. (Javna dela) 

21.) Dovoli se naknadno, da se prevzamejo v razdelbo tudi tisti deli parcel 
štev. 1978 in 1979 v približni izmeri 65 ha, ki so v seznamku III kataslralnc ob- 
čine Složicc vpisani kot javna last, pod pogojem, da ostane ob uravnani savski 
strugi pas v širini 20 m še nadalje javna last, da plačajo posestniki kupnino po 
ceni In i vrednosti in se zavežejo v slučaju potrebe, dajali iz teh parcelnih delov 
za vzdrževalno delo ob Savi fašinski materijal, proti določeni odškodnini. (Jav- 
na dela) 

22.) Diplomirani zivinozdravnik Josip Sanice se sprejme v državno službo 
pri poverjen i št vu za kmetijstvo kot veterinarski as i steni. (Kmetij sivo) 
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23.) Absolvent višje vinarske in sadjarske Šole Albin Dular se sprejme v dr- 
žavno službo pri pove rj ci list vu za kmetijstvo kot strokovni praktikant. (Kmetij- 
stvo) 

24.) Računska praktikanta Peter Glažar in Angela Vadila! pri poverjeništvu 
za kmetijstvo se imenujeta za računska asistenta v XI. činovnem razredu. 
(Preds. 5545) 

25.) Maks Dekle va6 se sprejme v državno službo pri poverjeništvu za kmetij- 
stvo kot zemljemerski eleve. (Preds. 5544) 

26.) Policijski komisar ijat v Mariboru je izgnal za časa železu ¡carske stavke 
čez državno mejo 26 železničarjev - ¡nozemcev, ki so s svojo agitacijo in nasto- 
pom posebno ogrožali promet in stavkarsko gibanje. Policijski komisarijat pred- 
laga nadalje, da se izže no v njegovem poročilu navedeni zaupniki železu ¡car- 
ski h organizacij, ki so se pri stavki najbolj eksponirali in so aktivno sodelovali. 
Sklene se v principu, da se oni od navedenili železničarjev, ki so inozemei, od- 
pravijo preko državne meje. Lista se izroči obratnemu ravnateljstvu južne žele- 
znice v izjavo, če more južna zelenica imenovane v Sloveniji pogrešati. V pritr- 
dilnem slučaju se obratno ravnateljstvo povabi, da jih premesti v Avstrijo, ker bi 
j ili sicer izgnala policija. (Notranje) 

27.) Mestni občini Ptuj se na podlagi določb § 62 zakona z dne 4. oktobra 
1887 dež. zak. štev. 45 dovoli, da se najame v aprovizaeijskc namene posojilo v 
znesu 2,000.000 kron pri Ljubljanski kreditni banki pod naznanjenimi pogoji. 
(Notranje) 

28.) Nadporočnik Peter Biber se sprejme v št i ri mesečno poskusno službo pri 
varnostni straži. Provizorično se mu priznajo prejemki XI. činovnega razreda. 
Le izpade poskusna služba povoljno, sc Biber imenuje revi mi m nadzornikom 
varnostne straže v XI. činovnem razredu kategorije A, in po rangu za G ri lo m. 
(Notranje) 

29.) Absolvirani pravnik Matija Ma lesi č7 se sprejme v pripravljavno službo 
pri poverjeništvu za notranje zadeve kot konceptni praktikant. (Notranje) 

30.) Absolvirani pravnik Stanko Žitkos se sprejme v pripravljavno službo pri 
poverjeništvu za notranje zadeve kot koneeptni praktikant. (Notranje) 

31.) Okrajnemu glavarju Frideriku Logcrjujc bilo poverjeno začasno vodsvo 
okrajnega glavarstva v Kamniku. Imenovani dobiva v Kamniku dnevniee v me- 
sečnem znesku 1.350 K. Iz budgetcrnih ozirov, ker je kreditna postavka za pot- 
ne stroške že izčrpana, se imenovanem u poveri definitivno vodstvo okrajnega 
glavarstva v Kamniku. 

32.) Načelniku invalidskega oddelka pri poverjeništvu za socijalno skrb pri- 
manju dr. Antonu Breeelju se vštejc v službeno dobo 12 službenih let, ki jih je 
prebil v deželni službi na Goriškem. Ker obstoja med deželno in državno službo 
glede vštetja službene dobe reciprociteta, se s tem ni ustanovilo nikako novo 
stanje, ampak se mora sklep smatrati samo kot ugotovitev obstoječega dejan- 
skega stanja. (Socialno skrb) 

33.) Deželna vlada pritrjuje v principu, da se OblačiInica za Slovenijo preos- 
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nuje v zadružno podjetje. Poverjenik za socijalno skrb se pooblašča, da slavi v 
stvari primerne predloge. 

Konec seje ob 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr, Brejc l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. Prvotno 
je bil zapisnik oštevilčen s štev. 145, nato je bila štev. 5 s črnilom popravljena s štev. 6. 
Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

" Krištof Frane, živinorejski inštruktor. Rojen 1883 v Dolenji vasi pri Žvabcku na 
Koroškem. Služboval je od 1912 dalje pri zadružni zvezi v Ljubljani, od 1920 dalje pa 
pri poverjeništvu za kmetijstvo s službenim mestom v Grosupljem. 

" Dolene Ciril, ravnatelj. Rojen 1874 na Slapu pri Vipavi, umrl 1938 v Ljubljani. 
Služboval je kot oficir v Lwovu v Galieiji, nato je bil ravnatelj prisilne delavnice v 
Ljubljani, 1920 je bil nameščen za ravnatelja zdravilišča v Rogaški Slatini. 

"' Coclelli Anton baron pl. Fahnenfekl. Rojen 1875 v Neaplju, umrl 1945 v Italiji. 
Študij strojništva na Dunaju 1898. Bilje posestnik graščine na Kodcljcvem v Ljubljani. 
Živel je večinoma v Ljubljani, ukvarjal seje z avtomobilizmom, radioteliniko, brezžično 
telegrafijo, tudi s televizijo. Bilje podjetnik in izumitelj, lastnik več i h patentov. 

" Dular Albin, kmetijski referent. Rojen 1893 v Jurki vasi pri Novem mestu. Končal 
je višjo sadjarsko in vinarsko šolo v Kloslerneuburgu v Avstriji. Službovali je začel 
1919 v Srbiji, 1920 je postal strokovni praktikant, nato kmetijski referent pri pover- 
jeništvu za kmetijstvo v Ljubljani. 

6 Dekleva Maks ing., tehnični svetnik. Rojen 1893 v Vremskem Britofu na Krasu, 
umrl 1968 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, geodezijo v Gradcu, gradbeništvo na tehniški 
fakulteti v Ljubljani 1930. Izpit za geometra je opravil 1914. Državno službo je nastopil 
1920 pri poverjeništvu za kmetijstvo, 1923 je postal geometer, 1929 agrarni geometer, 
nato je služboval pri odseku za ceste in mostove pri banski upravi in pokrajinski upravi 
v Ljubljani, 1944 je bil aretiran in odpeljan v taborišče Dachau, po 2. svetovni vojni je 
bil zaposlen pri ministrstvu za gradnje, 1947-1952 je bil načelnik uprave za ceste. 
Strokovno je veliko prispeval k modernizaciji cest v Sloveniji. 

7 Maležič Matija, pravnik, sreski načelnik. Rojen 1891 v Črnomlju, umrl 1940 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Zagrebu 1919. Služboval je od 1920 dalje kot 
koneeptni praktikant v Slovenj Gradeu, 1920 je bil premeščen v Mursko Soboto, postal 
je vladni koneipist, 1923 okrajni komisar, premeščen je bil v Črnomelj, 1925 je bil pre- 
meščen k velikemu županstvu v Maribor, imenovanje bil za vladnega tajnika, 1929je 
postal višji pristav, 1929 je postal sreski načelnik v Črnomlju, 1932 je bil premeščen za 
načelnika upravnega oddelka vrbaške banovine, 1935 je postal sreski načelnik v Kon- 
jieu, 1937 je bil premeščen v Slovenijo inje postal sreski načelnik v Logatcu, 1939 paje 
bil sreski načelnik v Škotji Loki. 

8 Žitko Stanko, pravnik, odvetnik. Rojen 1896 v Rojanu pri Trstu, umrl 1970 v 
Ljubljani. Gimnazijo vGoriei, pravo na Dunaju in v Zagrebu, promoviral 1920. Službo- 
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val je od 1920 dalje kol konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v Krškem, 1921 je 
izstopil iz državne službe, zaposlil seje pri Južni železnici v Ljubljani, nato je prešel v 
sodno službo, bilje sodnik v Brcžieah in v Ljubljani, 1924-1932 je bil odvetniški kon- 
eipient, 1927 je opravil odvetniški izpit in v lelilí 1932-1945 je bil samostojen odvetnik, 
1945 seje umaknil na Koroško in nato v Italijo, kjer je deloval v slovenskem begun- 
skem taborišču v Serviglianu, 1947-1955 je v Trstu poučeval angleščino na nižji sloven- 
ski srednji šoli in na industrijski strokovni šoli, po letu 1955 seje vrnil v Ljubljano. Leta 
1919 je bil Maistrov borec za slovensko severno mejo, 1927-1929 je bil predsednik or- 
lovske organizacije, bil je odbornik številnih verskih, kulturnih in gospodarskih organi- 
zacij. 
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ZAPISNIK 
147. SEJE DEŽELNE VLADE 2• SLOVENIJO 
Z DNE 19. MAJA 1920, 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remce, poverjenik za pravosodje Fon, in poverjenik za soeijalno skrb 
tir. Gosar. Med sejo pride v posvetovalnico tudi poverjenik za kmetijstvo Jan. 

Začetek seje ob 15. uri. 

1.) Predsednik deželne vlade poroča o akeiji glede ureditve usnjarske indus- 
trije, prometa s surovimi kožami in z usnjem. O tej stvari je deželna vlada že 
obširno razpravljala v seji dne 5. maja 1920 in se izjavila, da se v principu prid- 
ružuje načrtu usnjarskih industrijeev pod pogojeni, da se pridružijo akeiji tudi 
pokrajinski vladi v Zagrebu in Sarajevem. 

Na konferenci zastopnikov vseh treh pokrajinskih vlad dne 12. t.m. v Zagre- 
bu pod predsedstvom gospoda podbana se je sklenilo, da vse tri pokrajinske 
vlade objavijo istočasno naredbi o maksimalnih •• nah surovim kožam in usnju 
• o ureditvi prometa s surovimi kožami in usnjem in odobre pravila udruženja 
'Derma" zavoda za promet s surovimi kožami in usnjem. Če se naredbe uvelja- 
vijo se bodo cene surovini kožam, ki so sedaj določene na 18 K pro kg zvišale 
in sicer diferencirano po vrstah kož na povprečno 34 K za kg. V s led tega se zvi- 
šajo tudi eene gotovemu usnju in obutvi. Ind ust rije i trdijo, da bo usnjarska indu- 
strija v Sloveniji morala ustavili oziroma še bolj skrčiti svoje obrate, če se ne 
sprejme predlagana ureditev. Posledica lega bo še večje pomanjkanje usnja, ki 
se bo moralo uvažali iz lujine po verižni škili cenah. Slednje cene bodo gotovo 
ni nogo višje kot cene po predlagani naredbi glede maksimalnih een kožam in 
usnju. Poverjenik za notranje stvari povdarja, da se bodo Kmečke zveze odloč- 
no uprle rekvizieiji kož doma zaklane živine. Da se pojasni na kakšni podlagi so 

v 
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bile postavljene v osnutku naredbe predlagane cene gotovemu usnju, pride v 
posvetovalnico na poziv vodja obuval nice dr. Borštnik in pojiisni nekatera vpra- 
šanja. Iz sestavljene kalkulacije je razvidno, da bi se tudi pri novih cenah usnja 
dosedanja cena obutvi ne smela znatno zvišati. Treba bo vsi cd tega nadzirati 
tudi Čevljarsko konfekcijo, da ne bo delala neupravičenih dobičkov. Ker se cene 
za obutev ne dajo maksimirati, naj bi se konfekciji postavile smernice za dolo- 
čitev cen. 

Med sejo dospe depe.ša, ki jo je prejel Jean Pollak iz Bel grada in ki se glasi: 
"Akceptirali skupno centralo kakor "Derma" za celi teritorij S H S v sporazumu 
z vojnim ministrom. Dr. Megler." 

Ko odide dr. Boršnik se sklene, da se odločitev odgodi dokler deželna vlada 
ne dobi nadaljnih navodil in pojasnil. Za odgodite v so bili inerodajni tehtni po- 
misleki glede zvišanja cen usnja in obutvi in zlasti dejstvo, daje po zgoraj citi- 
rani depeši ustvarjen nov položaj, ker se ¡z depeše more sklepati, da ustanovi 
nameravano udruženje centralna vlada za ves teritorij Jugoslavije. 

2.) Sprejme se naredba o nekaterih gozdno - in vodno policijskih odredbah v 
Sloveniji. (Številka predsedništva deželne vlade 3.892/1920.) (Precis. Izvršeno 
štev. 3892/1920) 

3,) Ignacij Izek, posestnik v Kraljeve ih je bil kaznovan na globo 200 K in pet 
dni ter cventuclno 15 dni zapora ter na zapad fižola, ker je skušal iztihotapiti I 
vrečo fižola v Radgono. Njegova prošnja za milosten odpust kazni se odkloni. 
(Precis. 3494) 

4.) Pri vojaški in tenda ne i za Slovenijo hranjeni v poročilu oddelka za narod- 
no bra m bo našteti depoziti se izroče poverjen i št vu za socijalno skrb, ki jih raz- 
deli oziroma porabi za vojne invalide. (Precls.669 nar. hramba) 

5.) Sprejme se naredba, s katero naj se zabrani odstranitev inventarja iz pos- 
lopij in prostorov v letoviščih in zdravil iščih.Narcdba se obenem z razglasom 
predloži ministrstvu.f/V<?í¿v. 5530) 

6.) Pritrdi se predlogu, da se delegat ministrstva financ v Ljubljani pooblasti, 
da sme izdati naredbo za popis vojnega posojila v s vrh o priprave za izvedbo 
določil 205 mirovne pogodbe St. Germainske in sicer v besedilu, ki ga je pred- 
ložil vodja komisije za mirovno konferenco. (Precis. 5585) 

7.) Poverjenik zá notranje stvari poroča, da zahtevajo gostilničarji, katerim 
so bili vslcd prestopka naredbe deželne vlade z dne 19. aprila 1920 Ur. I. 180 
ustavljeni obrati, da se jim zopet dovoli otvoriti gostilne. Zahtevo gostilničarjev 
podpira tudi mestni magistrat ljubljanski. Navedena naredba nima nobenega 
določila, za koliko časa se sme ustaviti obrat. Po določilih obrtnega redaje mo- 
goče gosti In ¡carsko koncesijo odvzeti šele po ponovnem pismenem opominu. 
Poverjenik za notranje stvari bo naročil obrtnim oblastem, da poročajo koliko- 
krat so bili posamezni gostilničarji, katerim je bil obrat ustavljen, že predkazno- 
vani. Dokler se ne reši to vprašanje, ostanejo gostilne onih, ki so posebno očitno 
kršili naredbo, zaprte. Poročilo se odobri. (Notranje. Izvršeno) 

8.) Policijskim stražnikom, ki so za časa stavke vršili službo noč in dan, so 
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bile priznane posebne nagrade, ki so se izplačale začasno ¡z fonda poverjeništva 
za javna dela. Doslej seje izplačalo v ta namen 50.000 K. Za ostale nagrade se 
potrebuje še 8.260 K, ki se začasno izplačajo tudi iz. zgoraj omenjenega fonda. 
Ministrstvo notranjih del se naprosi, da refundira poverjen i št vu za notranje stva- 
ri skupni znesek 58.260 K, kakor tudi znesek 60.000 K, ki je bil dovoljen poli- 
cijskemu ravnateljstvu v Ljubljani, policijskemu komi sa rij atu v Mariboru in 
okrajnima glavarstvama v Celju in Ptuju za izsleditev komunističnih voditeljev 
in agitatorjev in oseb, k¡ so zagrešile za Časa stavke razne delikte. V poročilo na 
ministrstvo se ne sme navesti vir iz katerega so bili navedeni zneski provizorno 
izplačani. (Notranje. Izvršeno) 

9.) Sporazumno z oddelkom ministrstva trgovine in industrije se odobri pro- 
račun trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani za leto 1920 s potrebščino 
970.258 K in s pokritjem 991.488 K, torej s presežkom 21.230 K. Nadalje se 
trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani sporazumno z oddelkom ministrstva 
trgovine in industrije v Ljubljani dovoli provizorno za leto 1920 pobirati 60 ck 
doklado od občne pridobnine oziroma od pridobninc javnemu polaganju raču- 
nov zavezanih podjetij. Obema sklepoma se i/.posluje pritrditev delegata minis- 
trstva financ. (Preds, izvršeno) 

10.) Sporazumno z oddelkom ministrstva trgovine in industrije se s 1. juni- 
jem 1920 zvišajo z naredbo deželne vlade z. dne 23. junija 1919 Ur. I. štev. 579 
vpeljane meroizkusne pristojbine za 100 % in sicer provizorno do definitivne 
ureditve v državnem proračunu za budget no leto 1920/21. (P reds, izvršeno) 

11.) Z ozirom na rastočo draginjo se dovoli, da se nesprejetim in nezaposle- 
nim častnikom izplačuje do rešitve njih prošenj za sprejem v vojsko kot prispe- 
vek k pripravu ost ni dokladi dnevno 20 K od 1. aprila 1920 nadalje. Nadalje se 
dovoli, da se podpolkovniku Vladimiru Cando!¡ni-ju~ izplačajo za mesec sep- 
tember, oktober, november in december 1919 črtane družinske pristojbine. 
(Preds. 597/nar. hramba ) 

12.) Delniški tiskarni v Ljubljani se dovoli s 1. majnikom 1920 ureditev tari- 
fe za objave v Uradnem listu po sledeči diferencijaciji: 

Za objavo sodišč, ki se tičejo vpisov v trgovski ali v zadružni register, katere 
objave plača stranka (trgovci, banka, družbe, zadruge itd.), dalje objave držav- 
nega urada zoper verižnikc (plača verižni k), objave odvetniške in notarske 
zbornice, kijih plača odvetnik ¡n notar, vabila na občne zbore delniških družb, 
kijih plačajo banke, zavarovalnice, stavbne družbe itd. razglasi državne, južne 
oziroma privatnih zelenic se določi tarifa na 1,50 K od mm vrste. 

Za druge sodne objave se diferencira tarifa tako: 
a) Kjer je ¡z objave razvidno, da punctum zadeve ne presega 1.000 K se pla- 

ča znižana tarifa po 60 v za mm vrsto. 
b) Pri objavah, kjer znaša punctum več kot 20,000 K znaša pristojbina za 

mm vrsto 1 K 50 v. 
c) Pri vseh drugih oglasih ostane dosedanja tarifa po l K za mm vrsto. 
Župnim in občinskim uradom se naroČi, da redno plačujejo naročnino za 



Uradni list. Opozore sc tudi, da so vslcd sklepa deželne vlade z dne 18. decem- 
bra 1918 dolžni naročiti Uradni list in ga plačevati. Tudi šolska vodstva se po- 
vabijo, da po možnosti naroče in plačajo Uradni list, Čeprav jih. z ozirom na vi- 
soko naročnino ne kaže siliti na na roči lev. {P reds, izvršeno) 

13.) Za predsednika deželne komisije za vojne dajatve se imenuje vladni 
svetnik Ivan Tekaučič pri poverjeni št vu za notranje stvari. Za referenta iste ko- 
misije se imenuje deželni tajnik dr. Ignae Rutar, za zapisnikarja, ki bo obenem 
referentov pomočnik, se imenuje okrajni glavar Hugo llofbauer. Prah: izvrše- 
no) 

14.) Absolvirani geodet Franjo Erjavec se sprejme v državno službo pri po- 
verjeništvu za kmetijstvo kot zemljemerski eleve in se dodeli okrajnemu komi- 
sarju za agrarske operacije v Ljubljani. (Preds, izvršeno) 

Konec seje ob 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s Črnilom. 

" Candolini Vladimir, podpolkovnik. Rojen 1862 na Dobali pri Kosianjevici, umrl 
1945 v Ljubljani. Služboval je v avstrijski vojski, kjer je dosegel Čin podpolkovnika, 
1923 je bil upokojen. Živel je v Ljubljani. 
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ZAPISNIK 
148. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 26. MAJ A. 1920. 

Navzoči: poverjenik za notranje stvari profesor Remce, poverjenik za »k in 
bogocastje dr. Verslovšck, poverjenik za javna dela inž. Scmcc, poverjenik /a 
kmetijstvo Jan in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 15 1/4 uri. 

I.) Ker je predsednik deželne vlade vsled sprejema ministra za konstituanto 
in izenačenje zakonov Stoj ana Pratica zadržan, otvori sejo poverjenik za notra- 
nje stvari, ki poroča o ustanovitvi družbe "Derma", zavoda za promet s surovimi 
kožami in usnjem. O stvari seje že obširno razpravljalo v 144. seji dne 5. maja 
in v 147. seji dne 19. maja t.l. Poverjenik za notranje prebere pravila družbe 
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"Derma" zavoda za promet s surovimi kožami in usnjem. Pravila sc odobre. 
Nadalje prebere naredbo, s katero se urejuje promet s surovimi kožami in us- 
njem. Predloženi osnutek naredbe se modificira v sledečih točkah: v § 2 se do- 
loči rok za pristop k udruženju do 15. junija 1920. Predzadnji stavek § 5 se mo- 
ra glasiti: "...dovoljenj, izdanih od vladnega zastopnika". Prvi stavek § 10 se 
glasi: "Prestopki določil te naredbe se kaznujejo z. denarno globo do 20.000 K. / 
zaporom do 6 mesecev in éventuel no z odvzetjem obrtnega lista odnosno z us- 
tavitvijo obrata". K § 13 se dostavi: "... naredbe, ki ostanejo v veljavi samo še 
za stare zaloge surovin in deloma izdelanih kož, kupljenih po dosedanjih mak- 
simalnih cenah po 18 K za kg ter iz teh izdelanega usnja". 

Poverjenik dr. Verstovšek opozarja, da osnutek naredbe nima nobenega do- 
ločila glede kož doma za domačo potrebo zaklane živine. Poverjenik za notranje 
stvari pojasni, da se bo usnje razdeljevalo pod nadzorstvom deželne vlade, ki bo 
morala skrbeti za to, da bo kmet za oddane kože dobil odgovarjajočo množino 
usnja proti izkaznici, ki se bo izdala pri oddaji kož. 

Po nekaterih pojasnilih se sprejme osnutek naredbe deželne vlade za Slove- 
nijo, s katero se v sporazumu s pokrajinsko vlado za Hrvatsko in Slavonijo ure- 
juje promet s surovimi kožami in usnjem. V naredbo sc vstavi še določilo, da se 
zagotovi kmetskim posestnikom za oddane kože od doma za lastno vporabo 
zaklane živine množini oddanih kož odgovarjajoča množina usnja proti izkazni- 
ci, ki se ¡zda pri oddaji takih kož. 

Poverjenik za notranje stvari prebere nadalje osnutek naredbe deželne vlade 
za Slovenijo, s katero se določajo najvišje cene surovim kožam in usnju. Po- 
verjenik dr. Verstovšek povdarja, da so cene določene v načrtu naredbe mnogo 
previsoke, če vlada odobri naredbo pospeši s tem povišanje cen in draginjo, za 
kar pač težko prevzame odgovornost. Pojasni se, da so bile cene določene po 
zaslišanju sosveta za določitev cen najpotrebnejšim življenjskim potrebščinam. 
Ce se predlagana ureditev ne sprejme, se uvede prosta trgovina, ki bo prinesla 
gotovo še mnogo višje cene. Poverjenik dr. Verstovšek predlaga, da se sklepa- 
nje o maksimalnih cenah surovim kožam in usnju preloži in da se mu predloži 
kalkulacija, na podlagi katere so bile sestavljene predlagane cene. 

Naredba o maksimalnih cenah surovim kožam in usnju se sprejme pod po- 
gojeni, da predloži vodja Obuvalnicc za Slovenijo kalkulacijo, katero pregleda 
in éventuel no odobri predsednik deželne vlade v sporazumu s poverjenikom za 
uk in bogočastje. 

Obe navedeni naredbi se odobre samo s sledečimi pridržki in pogoji: 
'•) Družba "Derma" oziroma predlagatelji pravil podajo obvezno obljubo, da bo 
"Derma" od vsega v Sloveniji izdelanega usnja dala 10 % na razpolago deželni 
vladi za Slovenijo s 30 % popusti od kalkulacijske cene. 
2.) Na predlog poverjenika za javna dela se sklene, da naj se pri vsaki izmed 
udeležen i h pokrajinskih vlad ustanovi komisija, ki bo nadzorovala kvaliteto iz- 
delanega usnja. V komisiji morajo biti zastopani tudi kon su menti in čevljarji. 
Podobno naj sklene tudi zemaljska vlada v Zagrebu, ki naj se na to opozori. 
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2.) Ministrstvo not ra nj i li del je odobrilo začasno nanieščenje vladnega tajni- 
ka Lipovščcka kot civilnega komisarja za Prekmurje in okrajnega komisarja dr. 
Šiška kot začasnega vodjo politične ekspoziture v Mozirju. Na poziv imenova- 
nega ministrstva in po predlogu poverjenika za notranje stvari se sklene, da se 
imenovana namestita definitivno. Sklep se predloži ministrstvu notranjih del v 
odobrenje. 

3.) Računski nadsvetnik Anton Hozhcvar, kateremu je bil dne 26. septembra 
1919 podeljen naslov in značaj računskega ravnatelja, se pomakne v 6. plačilni 
razred 7. naslovom "računski ravnatelj". Sklepu se topos Inj • odobrenje ministr- 
stva notranjih del. 

4.) Pri knjigovodstvu deželne vlade se izvrše sledeča imenovanja: 
I.) Za računske revidente se imenujejo: računski oficijal Srečko • itene, deželni 
računovodski nadoficijal Prane Formantia in računski oficijal Jurij Hočevar. 
2.) Za računske oficijalc se imenujejo računski asistenti in sicer: Anton Medved, 
Dušan Podgornik, Vojteh Galovič, Frane Štrukelj. Anton Pestotnik. in Prane 
Zupane in sicer z veljavnostjo imenovanja od dne 26. maja 1920. Nadalje se 
imenuje za računskega oficijal a deželni računski oficijal Blaž Naglic" z veljav- 
nostjo imenovanja od dne 25. maja 1920, tako da imenovani ran žira pred zgoraj 
imenovanimi računskimi oficijal i. 
3.) Za računske asistente se imenujejo računski praktikanti Franc Se h itn i k. Jože 
Mavric in Josip Langus". 

5.) Vadniški učitelj na moškem državnem učiteljišču v Ljubljani Viktor Ja- 
klič se imenuje za glavnega učitelja na tem zavodu z obvezo, da tudi za naprej 
podučujc na vadn ici. Prizna se mu tretja petletnica in se hkrati pomakne v Vili. 
činovni razred. 

6.) Višji šolski svet predlaga, da se Jakobu Kopiču, nadučitelju pri Sv. Le- 
nartu v Slovenskih goricah podeli naslov "šolski ravnatelj". Poverjenik dr. Ver- 
stovšek poroča, daje nadučitelj Kopic kot gèrent občine Sv. Lenart v Slov. go- 
ricah samolastno brez zaslišanja občinskega sosveta predlagal oddelku za trgo- 
vino in obrt, da se proda poslopje "Schul vere i nske šole" pri Sv. Lenartu v Slov. 
goricah tamkajšnji glavni posojilnici, kar se je tudi zgodilo. Šola je prodana za 
50.000 K, vredna paje faktično čez 250.000 K. Imenovana šola bi se morala 
ohraniti za šolske namene in sicer reflektira nanjo občina ali šolski okraj, ki sta 
s prodajo močno oškodovana. Iz teh razlogov se predlog višjega šolskega sveta 
odkloni. 

7.) Poverjenik za kmetijstvo poroča, da pri poverjen ¡Št vu nujno potrebuje 
potovalnega učitelja Emila Masiča, kije bil s sklepom deželne vlade z dne 5. 
maja 1920 določen za zaupnika glavnega poverjenika za agrarno reformo v 
Prekmurju kot naslednik ravnatelja Štrekelja. Nujno je potrebno, da se pri po- 
verjeništvu za kmetijstvo organizira oddelek za statistiko, kar bi mogel po in- 
formacijah izvršiti samo Maršič. Ker je zadeva namestitve zaupnika glavnega 
poverjenika za agrarno reformo v Prekmurju velike politične važnosti, se z ozi- 
rom na sklep deželne vlade z dne 5. maja l.l. vprašanje odogodi. Poverjenik za 
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kmetijstvo naj sc o stvari dogovori s predsednikom deželne vlade. 
8.) Za sezijo v letu 1920 se zdraviliški občini na Bledu dovoljuje pobirati 

zdraviliška in ob Času ko igra godba tudi godbena taksa v sledeči izmeri: I) pri 
bivanju čez tri dni do treh tednov se plača kot zdraviliška in godbena taksa vsa- 
ka po 4 K na dan in na osebo; 2.) pri bivanju čez tri tedne znaša za sezijo vsaka 
taksa po 150 K na osebo; 3) otroci do 12. leta in shižinčad so oproščeni takse: 4) 
v ozira vrednih slučajih, posebno pri gostih iz Slovenije zdraviliška komisija 
lahko vse takse primemo zniža; 5) v ostalem seje ravnati smiselno po obstoje- 
čem zdraviliškem redu. 

9.) Za letošnjo sezono se plačuje pri državnih toplicah v Dobrni zdraviliška 
in v času ko igra godba tudi godbena taksa v sledeči izmeri: a) pri bivanju do 
inkluzive petih dni znašata zdraviliška in godbena taksa vsaka po 3 K na osebo 
in na dan brez izjeme; b) pri bivanju čez pet dni znašata zdraviliška in godbena 
taksa vsaka po 100 K na mesec in osebo; c) v ozira vrednih slučajih, pred vsem 
pri gostih ¡z Slovenije se taksi lahko znižala vsaka na 60 K. Znižanje dovoljuje 
ad hoc sestavljeni svet iz treh članov namreč kopališkega upravitelja, zdravnika 
1er župana občine Dobrna. Glede olajšav za rodbinske člane in shižinčad veljajo 
smiselno predpisi zdraviliškega statuta. 

10.) Ustanovitev zdraviliške komisije za Rogaško Slatino se odloži na pri- 
hodnje leto 1921. Statut se primerno predela in predloži v odobritev deželni 
vladi. Za letošnjo sezijo se plačuje zdraviliška in v času ko igra godba tudi god- 
bena taksa v sledeči izmeri: a) pri bivanju do inkl. pel dni znašata zdraviliška in 
godbena taksa vsaka po 5 K na osebo in dan brez izjeme; b) pri bivanju čez pet 
dni znašata zdraviliška in godbena taksa vsaka po 150 K za mesce in osebo; c) v 
ozira vrednih slučajih, posebno pri gostih iz Slovenije se vsaka taksa lahko zni- 
ža na 100 K. Znižanje dovoljuje ad hoc sestavljeni svet iz treh članov namreč 
zdraviliškega ravnatelja, zdraviliškega nadzorstvenega zdravnika Dr. Kollere rja 
in gerenta občine Rogaška Slatina. Glede olajšav za rodbinske člane in si uži n- 
čad veljajo smiselno predpisi starega zdraviliškega statuta. 

11.) Dne 3. in 5. maja t.l. seje vršila komisijonelna obravnava glede zgradbe 
n lost il čez Muro. Pri razpravi ni bilo mogoče doseči med nasprotujočimi si inte- 
resi občin Prek mu rja ter on ili ob Muri ležečega dela slovenske Štajerske popol- 
nega sporazuma. Sklene se, da se zgradi most pri Veržeju, kjer ¡c Mura že regu- 
lirana in bi bil most dolg samo kakih I 10 m proti 310 m za most pri Moti. Da se 
po možnosti ugodi tudi gospodarskim potrebam ljutomerskega trga in okolice, 
se obenem z gradbo mostu pri Veržeju izdela boljša cestna zveza Ljutomer - 
Veržej. 

12.) Po § 4 pravilnika o ustroju državnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani 
imenuje izvršcvalni odbor oblastne zaščite deee in mladine na predlog kuralori- 
ja: hišnega zdravnika, hišnega upravitelja, nadzorovalno in provizorno učno 
osobje in po predlogu višjega šolskega sveta v Ljubljani učno osobje za stalno 
namestitev. 

lzvrševalni odbor oblastne zaščite dece in mladine je v svoji seji dne I. np- 
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rila 1920 na podlagi predloga višjega šolskega sveta soglasno sklenil imenovati: 
I./ Franceta Grma , za ravnatelja v VI!. činovnem razredu I. stopnja s činom od 
dne (.junija 1918; 
27 Vito Zupančičevo' za strokovno učiteljico v VII. činovnem razredu 2. stop- 
nja s Činom od ¡.januarja 1914; 
3./ Ludvika Dermclj;»6 za strokovnega učitelja v Vili. činovnem razredu 2. stop- 
nja s činom od I. aprila 1918; 
4./ Rudolfa Dostala za strokovnega učitelja v Vili, činovnem razredu 2. stopnja 
s činom od I. junija 1920; 
5.1 Ivana Erbežnika za strokovnega učitelja v Vili, činovnem razredu I. stopnja 
s činom od 1. j u lija 1919. 

Nadalje se namesti za hišnega zdravnika dr. Franc Zupane, dvorni svetnik v 
p. z letno nagrado 3.600 K od I. oktobra 1919 nadalje in za šolskega slugo 
Marko Mijič kot uradni sluga 5. plačilne stopnje s Činom od 1. maja 1920. 

Oblastna zaščita dece in mladine je naprosila ministrstvo za socijalno politi- 
ko, da ta imenovanja odobri. Ministrstvo pa je vrnilo spis z naročilom, da po- 
verjen išlvo za socijalno skrb imenovanje izvrši oziroma predloži v stvari pred- 
loge ministrstvu. Ker ni povoda, da bi se glede predlaganih imenovanj kaj iz- 
prcmcnilo, se sklene, da se imenovanja izvrše in da se to sporoči ministrstvu. 

13.) Kurat deželnega vzgajališca Viktor Sega se namesti na gluhonemnici 
kot kalehet v Vili, činovnem razredu pod pogojem, da sodeluje tudi na deškem 
vzgajališču dokler je isto nameščeno v Ljubljani in da opravlja tudi druge njemu 
primerne posle, ki se mu bodo odkazali. 

Konec seje ob 19. uri. 

Dr. Bogauij l.r. B. Remec l.r. 
Zapisnikar. poverjenik za notranje stvari. 

' Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lest)vinski papir brez vodnega znaka. Sejo je 
vodil poverjenik za notranje stvari prof. Remec. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo 
izvedeno naknadno s Črnilom. 

2 Naglic Blaž, računski revident. Rojen 1897 na Zgornji Beli pri Preddvoru. Gim- 
nazijo 1918. Službovati je začel 1918 kot računski praktikant, 1919 je postal računski 
oficial pri začasnem vodstvu in likvidaciji deželne uprave v Ljubljani, nato pri delega- 
ciji ministrstva financ v Ljubljani, kjer je postal računski revident, 1932 je bil pre- 
meščen v Beograd, 1933 se je vrnil v Ljubljano kot računski inšpektor. 

3 Langus Josip, računski oficial, rojen 1897 v PcraČici pri Lesali na Gorenjskem. 
Služboval je od 1919 dalje kot računski uradnik pri deželni vladi nato pri pokrajinski 
upravi za Slovenijo, zalem je prestopil v računsko službo pri ljubljanski mestni upravi. 

* Genu Franc, strokovni učitelj. Rojen 1877 na Pristavi pri Raki pri Krškem, umrl 
1967 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1896, strokovni izpit 1898, poseben strokovni 
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izpit za gluhoneme v Linzu 1902 in na Dunaju 1903. Služboval je kol učilelj od 1896 na 
Kopanju, 1901 je nastopil službo v zavodu za gluhoneme v Ljubljani, 1907 je postal 
ravnatelj zavoda, 1918-1920 je služboval pri višjem šolskem svelu v Ljubljani, nalo 
ponovno v zavodu zn gluhoneme v Ljubljani, 1939 je bil upokojen. Bilje ilefekiolo« in 
pisce strokovnih pedagoških člankov. Leta 1936 je spremenil priimek Germ v Grm. 

5 Zupančič Vila, strokovna učiteljica. Rojena 1868 na Selili pri Šmarju, umrla 1950 
v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1887, 1902 specialni izpit za poučevanje gluhone- 
mih v Gradcu. Bila je učiteljica v Loškem Potoku in Metliki, od 1902 dalje pa v zavodu 
za gluhoneme v Ljubljani, 1925 je hila upokojena. Od 1898 je delovala v Društvu 
učiteljic, leta 1930 je delovala pri ustanovitvi Podpornega društva za gluhonemo mla- 
dino. Objavila je več strokovnih člankov v pedagoških revijah, Slovenski ženi in Žena 
in dom. Sodelovala je pri izdaji Berila za gluhoneme otroke za 3. in 4. razred. 

(> Dcrmclj Ludvik, strokovni učitelj. Rojen 1880 v Cerknici. Učiteljišče v Ljubljani 
1901, strokovni izpit 1903. Bilje učitelj od 1901 dalje v Grahovem in Cerknici, od 1905 
dalje v zavodu za gluhoneme v Ljubljani, 1937 je bil upokojen. 1945 je bil imenovan za 
upravnika učiteljskega doma v Ljubljani, 1946 paje bil dokončno upokojen. 

7 Doslal Rudolf, strokovni učitelj. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1959 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Ljubljani 1903, 1906-1907 učiteljsko akademijo na Dunaju, 1911 trgovsko 
akademijo v Gradcu. Kot učitelj je služboval od 1903 dalje v Šentvidu pri G robe Ine m. 
1904 v Ljutomeru, 1908 v Senožečah, 1908 je bil dodeljen zavodu za gluhoneme v 
Ljubljani, 1946 je bil upokojen. Po letu 1919 je objavil številne članke pedagoške, zgo- 
dovinske, geografske in gospodarske vsebine. 

K Libcžnik Ivan, strokovni učitelj. Rojen 1881 v Podsmreki pri Dobrovi pri Ljub- 
ljani, umrl I960 v Ljubljani. Učiteljišče 1904 v Ljubljani. Služboval je kot učilelj v 
Kostanjevici in na Bledu, od 1913 pa v zavodu zn gl u hone nie v Lj ubijani, 1915 je 
položil specialistični izpit za poučevanje gluhonemih v Gorici. Po prevratu 1918 je 
služboval pri zavodu za zaščito otrok in mladine, pri višjem šolskem svetu v Ljubljani, 
od 1920 dalje pa v zavodu za gluhoneme v Ljubljani, 1946 je bil upokojen. Bil je tudi 
slikar. 

1491 

ZAPISNIK 
149. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 2. JUNIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remec, poverjenik za u k in bogočastje dr. Vcrstovšck, poverjenik za 
javna dela inž, Serncc, poverjenik za socialno skrb dr. G osar in poverjenik za 
kmetijstvo Jan, ki pride k seji ob 16. uri. 

Začetek seje ob 15 1/4 uri. 

l.)Na vabilo predsednika deželne vlade poroča vladni svetnik Sporu o na- 
redbi glede policijske kontrole izvoznega prometa čez državno mejo oziroma 
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demarkacijsko črto. Paragraf 1 naredbe ugotavlja poj m tihotapstva v smislu te 
naredbe. Na vprašanje predsednika deželne vlade pojasni vladni svetnik Sporn, 
da se smatra kot tihotapstvo v smislu § l osnutka naredbe tudi izvoz prostega 
blaga, Če si izvoznik ni zasigural zdrave valute. Principijelno vprašanje je, če 
more vlada izdati naredbo v lastnem delokrogu ali če bi bilo potrebno poprejš- 
nje odobrenje ministrstva notranjih del in ministrstva za trgovino in industrijo. 
Ker so iz naredbe izločeni delikti proti carinskim predpisom, in se gre v prvi 
vrsti za obmejno policijsko nadzorstvo, je deželna vlada kompetentna, da sklene 
in objavi naredbo v lastnem delokrogu. Na predlog ministrstva za kmetijstvo so 
se sprejela v naredbo določila, s katerimi se uvede poseben kataster goveje živi- 
ne in konj v občinah ob državni meji. Kataster izvedejo okrajna glavarstva. Os- 
nutek naredbe se sprejme, naredba se pa sporoči na znanje ministrstvu notranjih 
del in ministrstvu za trgovino in industrijo. (Pieds, izvršeno) 

2.) Za prisednikc komisije za upravo kranjske deželne imovine se imenujejo 
in sicer kot zaupnik SLS dr. Mirko Božič in stavbenik Ivan Ogrin, kot zaupnik 
JDS profesor Josip Breznik in kot zaupnik JSDS uradnik okrajne bolniške bla- 
gajne Ivan Kočij an". (P reds, izvršeno) 

3.) V smislu člena 48. sain t germain ske mirovne pogodbe se bo konstituirala 
tekom 14 dni po uveljavljenju mirovne pogodbe razmejitvena komisija sedme- 
rih članov. Za člana razmejitvene komisije se imenuje dekan juridične fakultete 
v Ljubljani dr. Leonid Pitamic, za njegovega namestnika pa profesor dr. Kova- 
čič' v Mariboru.f/Vtv/.v. izvršeno) 

4.) Ugotoviti je treba, kako naj se postopa pri nadzorstvenih pritožbah zoper 
pravo m očne rešitve dežel no-v la d ni h poverjen ¡štev ali oddelkov in oddelkov 
(odsekov, delegaeij) izven ustroja deželne vlade. Po zaslišanju komisije za preo- 
snovo javne uprave se v tem oziru določi naslednji način postopanja: 

Predsednik deželne vlade naznani na take pritožbe, ki mu jih predlože priza- 
dete stranke, dotičnomu pokrajinskemu političnemu oblastvu razloge, iz katerih 
se mu zdi rešitev neprimerna, in vsled katerih bi kazalo, da oblastvo (poverje- 
li i št vo itd.) svoje postopanje spopolili oziroma rešitev pred rugae i. Pristojno up- 
ravno oblastvo na nasvet m' vezano. Stranka sama po obstoječem pravu nima 
nobene pravice do rešitve nadzorstvene pritožbe, pač pa se stranka more obves- 
titi, daje pred sed n i št vo deželne vlade nadzorstveno pritožbo poslalo pristojne- 
mu uradu v pristojno rešitev v lastnem delokrogu. V nobenem slučaju se pa 
stranki ne naznani, kakšne nasvete je dalo predsedništvo deželne vlade pristoj- 
nemu oddelku. (Preds, izvršeno) 

5.) Predsednik deželne vlade je predlagal ministrskemu predsedniku, da se 
imenuje za zastopnika našega kraljestva v sekeiji reparaeijske komisije dr. Mi- 
roslav Ploj. Ker se je član naše mirovne delegacije v Parizu dr. Otokar Rybaí* 
sedaj odločil, da bi prevzel to mesto, se prvotni predlog spremeni v toliko, da se 
predlaga kot zastopnik reparaeijske komisije dr. Otokar Rvbar. Ministrstvu zu- 
nanjih del se predlaga, da imenuje dr. Otokarja Rybafa kot uradnika tega minis- 
trstva v činu, ki odgovarja njegovemu sedanjemu stališču. Ministrstvo zunanjih 
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del naj ga potem delegira v reparacijsko komisijo. (Precis, izvršeno) 
6.) Generalni komisarijat za tujski promet je kupil vilo Muhr ob Bohinjskem 

jezeru. Predsednik lovskega društva dr. Lovrenčič je kot zasebnik opozoril kr. 
dvor v Belgradi! na to vilo in na lepa lovišča v Bohinju. Predlagal je, da bi se 
vila ponudila v nakup prestolonasledniku za lovske namene. Vila je v najbolj- 
šem stanju in bi bila dostojno bivališče za prestolonaslednika tudi za daljše bi- 
vanje. Predsednik deželne vlade opozarja, da leže vila in lovišča v neposredni 
bližini demarkacijske črte nasproti Italiji in da bi tukajšnja vlada vsled tega tež- 
ko prevzela odgovornost za osebno varnost prestolonaslednika. Z ozi rom na to 
se sklene, da se ponudi vila na razpolago prestolonasledniku, dvor se pa opozori 
na obstoječe varnostne razmere. V vilo se postavi hišnik, ki nadzoruje poslopje 
in inventar. Prestolonaslednik se potom dvora opozori na lepe love v Kamniški 
Bistrici. (Preds, v teku) 

7.) Upravni svet dolenjskih železnic je predložil spomenico o položaju do- 
lenjskih železnic. Spomenica obširno razlaga razmere akcijske družbe "Dolenj- 
ske železnice". Upravni svet prosi, da se brc/, odlašanja prično pogajanja za re- 
vizijo obratne pogodbe z državo, in predlaga zlasti sledeče: a) država naj pre- 
vzame poroštvo za e ven tue In i obratni deficit in poroštvo za 14.000.000 K prio- 
ritetnega dolga dolenjskih zelenic; b) koncesijska doba naj se podaljša za 15 let: 
c) državni obrat naj se vrši odslej zopet na račun dolenjskih železnic proti vrnil- 
vi lastnih stroškov. Prejšnji predsednik deželne vlade dr. Žerjav je podal na iz- 
rednem občnem zboru delničarjev dne 30. dceembra 1919 potom svojega zasto- 
pnika posebno izjavo, s katero zagotavlja družbi, da od strani deželne vlade ne 
bo zadržka, da se revidira pogodba, ki jo je upravni svet dolenjskih zelenic leta 
1913 sklenil z bivšo avstrijsko državno upravo. Spomenica se predloži ministr- 
stvu za promet s predlogom, da uredi zadevo v smislu teženj delniške družbe 
"Dolenjske želcniec". Na prošnjo imenovanega upravnega sveta se nadalje pre- 
dlaga ministrstvu za promet, da zviša pavšalno odškodnino za stroške delovanja 
upravnega sveta od 16.000 K na 160.000 K in da se upravnemu svetu dovoli v 
svrho nabave pisarniške opreme enkratni nabavni prispevek v znesku 40.000 K. 
Upravni svet seje preselil iz Dunaja v Ljubljano, vsled Česar mora v Ljubljani 
šele urediti svojo pisarno. {Preds. Izvršeno) 

8.) Josip Osan a4, namestni učitelj na I. državni gimnaziji v Ljubljani se ime- 
nuje na podlagi § 62 Učiteljske službene pragmatike za pravega gimnazijskega 
učitelja v IX. č i no vnem razredu na sedanjem mestu s pridržkom, da se mu stal-' 
no učiteljsko mesto določi naknadno. (Uk in bogočaslje) 

9.) Komisija za oskrbovanje imovine bivše vojvodine Kranjske je predlagala, 
da se odloči, kako naj se uredi uprava deželnega muzeja od I. junija t.l. dalje. V 
to svrho je poverjenišvo za uk in bogoČastje sklicalo na dan 27 majnika t.l. an- 
keto prizadetih faktorjev. Na podlagi predloga te ankete se sklene: 

Komisija za oskrbovanje in likvidacijo imovine bivše vojvodine Kranjske 
Preda in poverjen i št vo za uk in bogočastje prevzema v začasno upravo deželni 
muzej z vsemi zbirkami, inventarjem in premoženjem pod sledečimi uveli: 
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1) Gre le ZìI začasno upravo inje deželi Kranjski kot še obstoječi j liristi čili ose- 
bi pridržana neomejena lastninska pravica glede vseli muzej škili objektov in 
glede vsega premoženja. Komisija, eventuclno njen naslednik je upravičen vsak 
čas zahtevati pojasnilo o načinu upravljanja in povzročiti morda potrebne reme- 
dure potoni predsedstva deželne vlade za Slovenijo, ki pa u raduj • le v smislu 
sklepov celokupne vlade. 
2) Poverjen i štvo za u k in bogočastje kot upravni faktor se zaveže vse prevzele 
objekte in vse premoženje na podlagi obstoječih inventarnih izkazov, spisov in 
računov v dobrem stanju ohraniti in vzdržati in jih vrniti v nezmanjšanem in 
nepoškodovanem stanju komisiji oziroma njenemu nasledniku, ako io sklene 
•• I oku p na deželna vlada za Slovenijo. 
3) Poverjen išt vo za u k in bogočastje prevzame vse stroške za osebje in v sako r- 
šne potrebščine, ki so združene z upravo, z dnem I .junija 1920. 
4) Dovoljuje se nadaljnn souporaba muzejskih prostorov za diccezanski muzej, 
pod istimi pogoji, kakor doslej. 
5) Glede vzdrževanja poslopja mora poverjen i štvo za u k in bogočastje postopali 
sporazumno z gradbenim ravnateljstvom v smislu obstoječih predpisov. 
6) Glede bistvenih prenaredb pri muzeju je treba sporazuma s komisijo za upra- 
vo kranjske deželne imovine, oziroma njenim pravnim naslednikom. 
7) Faktično prevzetje se izvrši na podlagi obstoječih inventalo v, računov ¡n spi- 
sov z dnem I. junija 1920 in sicer tako, da odredila komisija in poverjen išivo po 
dva člana, ki s sodelovanjem muzejskega ravnateljstva podpišejo zapisnik o 
prevzetju, vse knjige, inventarje in računski sklep. 
8) K ¡zročevanju se povabi tudi zastopnik škofijskega ordinariato v Ljubljani 
radi dieeczanskcga muzeja. 
9) Od prevzetega inventarja in zbirk se ne sme ničesar odstraniti iz muzejskega 
poslopju brez posebnega izreenega dovoljenja komisije za upravo imovine bivše 
vojvodine Kranjske oziroma njenega naslednika. (Uk in bogočastje) 

10.) Glede prevzetja opernega gledališča v državno upravo, izdela poverje- 
ni štvo podrobne predloge sporazumno s komisijo za upravo imovine bivše voj- 
vodine Kranjske in z gledališkim komzorcijem. (Uk in bogočasje) 

II.) Poverjen i štvo za u k in bogočastje je prejelo od pred sedni št va deželne 
vlade na podlagi sklepa deželne vlade z dne 19. aprila l.l. poziv, da opozori vse 
župne urade, da so dolžni Uradni list naročiti in ga tudi plačati. Poverjenik za u k 
in bogočastje opozarja, da ni zakonite podlage za to naročilo. Vslcd tega se 
sklene, da se župnim uradom samo naj topleje priporoči, da naroče in redno pla- 
čujejo Uradni list. (Uk in bogočastje) 

12.) Predsednik višjega šolskega sveta bi moral ¡meti gotovo stabilnost, da bi 
mogel primerno varovati svojo avtoriteto. Sedanjemu predsedniki: višjega šol- 
skega sveta tega manjka, ker je imenovan kot tak samo v provizorni lastnosti. 
M i n i si ist vu pros vele se predlaga, da se profesor Franc Vadnjal imenuje kot 
predsednik višjega šolskega svela v definitivni lastnosti. (Uk in bogočastje) 

13.) Ponovno pride v razpravo zadeva glede ureditve prometa s surovimi ko- 
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žami in usnjem (vide zapisnik 148. seje). Pravila družbe "Derma" in naredbi • 
prometu s surovimi kožami in usnjem 1er o določitvi mak s i m a In ili cen za surove 
kože in usnje se definitivno odobre proti glasu poverjenika za u k in bogočaslje 
dr. Verslovška. (Preds, izvršeno) 

Poverjenik dr. Vcrslovšek zapusti posvetovalnico. 
14.) Dovoli se zvišanje mostnine za deželni most čez Savo v Radečah pri Zi- 

danem mostu v smislu predlogov poverjen ¡št va za javna dela. (Javna dela) 
15.) Dovoli se zvišanje mostnine za deželni most čez Savo v Krškem po ee- 

niku, ki ga predlaga poverjen i.šlvo za jnvna delil. (Javna dela) 
16.) Deželna vlada je v seji z dne 16. septembra 1919 sklenila, da se držav- 

nim uslužbenec m ne more dovoliti načeloma raznih ugodnosti v državnih zdra- 
viliških podjetjih. Taka dovoljenja se smejo izdati samo od slučaja do slučaja v 
posebnih ozira vrednih slučajih. Na predlog poverjeništva za javna dela se ugo- 
tovi, da se ta sklep ne nanaša na aktivne uslužbenec državnih zdraviliških nap- 
rav glede snaži Inih kopelji. Ravnateljstvo ali u prav ¡tel j sivo dol ¡enega podjetja 
jim lahko dovoli brezplačno uporabo zdraviliških oziroma top 1 i šk i h navadnih 
gorkih in mrzlih kopeli v času, ko se take kopeli sploh oddajajo. Te s nazi I ne 
kopeli se smejo dovoliti dva do štirikrat na mesce in sicer v času ob katerem 
gosti kopeli ne rabijo ali jih posečajo v manjšem številu. Isto velja tudi za rod- 
binske člane zdraviliških uslužbencev. (Javna dela) 

17.) Vodja generalnega komisarijata za tujski promet vladni svetnik dr. An- 
drej ka in nadzornik Anton Maicr sla odpovedala službo pri generalnem kom i sa- 
ri j al u za tujski promet in prosila, da se ju odveze nadaljnega službovanja pri 
generalnem komi sarij atu z dnem 30. junija t.l. Vzrok odpovedi je nastop dr. 
Valentina Krisperja napi am imenovanima uradnikoma in njegovo vmešavanje v 
agende generalnega komi sarij ata. Odpoved vladnega svetnika dr. Andrejke in 
nadzornikn Maierja se ne sprejme nn znanje. Dr. Valentin Krisper se imenuje v 
prometni svet mesto namestnika generalnega komisarja. (Javna dela) 

18.) Gradbenemu komisarju inž. Francu Zupančiču se dovoli za nedoločen 
čas dopust proti karenci vseh pristojbin. Doba tega dopusta se mu ne všteje v 
pokojnino. (Javno dela) 

19.) Intcndaiični major Franjo Bevk se sprejme začasno kol tajnik v službo 
osrednjega urada državnih nionlanisličnih obratov z vsemi prejemki Vili. činov- 
Hcga razreda I. plačilne stopnje. Bevk se pri imenovanju izrecno opozori, daje 
njegovo imenovanje samo začasno. (Javna dela) 

Predsednik dež. vi. vsi cd nujnih poslov odide. Predsedstvo seje prevzame 
poverjenik za notranje stvari. 

20.) Osrednji urad državnih montan ¡stičnih obratov predlaga, da se ¡men uje 
provizorični uradni sluga Alojzij DemovŠek za definii i vnega uradnega sluga. 
Ker je pri poverjen i šivu za javna dela več provizorični h slug, ki službujejo že 
dalj časa kol Dernovšek, se imenovanje Demovška odloži. (Javna dela) 

21.) S 1. junijem 1920 se zvišajo pomožnim s pogodbo nameščenim podu- 
radnikom državnega zdravilišča v Rogaški Slatini in sicer Ivanu Pcrger', Milanu 



Gabrio, Minki Zelnik in Martinu Ilajnšek prejemki na mesečnih po 1.000 K. 
{Javna dela) 

22.) Gradbeni ofieijal Ivan Bester se vpokoji v smislu predloga poverjen i š( va 
za javna dela. (Javna dela) 

23.) Rudarski praktikant državnega premogovnika v Velenju inž. Viktor 
Šinkovec se imenuje s I. majem t.l. rudarskim adjunktom v X. činovnem razre- 
du 1. plačilna stopnja. (Javna dela) 

24.) Pri osrednjem uradu državnih montai listič ni h obratov se izvrše sledeča 
napredovanja in sicer s I. junijem 1.1.: 1) rudarski oskrbnik Jaroslav Spička se 
imenuje rudarskim oskrbnikom v IX. činovnem razredu; 2) rudniški asistent 
Franc Jereb se imenuje jamomercem v X. činovnem razredu; 3) računski asis- 
tent Miško Dvornik se imenuje difinitivnim uradnikom v XI. činovnem razredu 
4. plačilna stopnja; 4) odprav i te Ij premoga Frane Trnovšek se imenuje definitiv- 
nim odpravnikom premoga v I. plačilni stopnji državnih pocluradnikov s plačo 
letnih 1.000 K in s pripadajočo draginjsko doklado. (Javna dela) 

25.) Pri povcrjcnišlvu za javna dela se sklenejo s 1. junijem 1920 sledeča 
povišanja in imenovanja: 

A/ v re sortu ministrstva za gradbe: 
a) inženirska stroka 
I.) gradbena svetnika: inž. Matija Kraje in inž. Rudolf Zajec se imenujeta grad- 
benim nad s vet ni kom v VI. čin. razredu, I. plač. stopnja; 
2.) gradbeni nadkomisar inž. Frane Emmcr se imenuje gradbenim svetnikom v 
Vil. činovnem razredu, I. plačilna stopnja; 
3.) gradbeni komisarji: inž. Janko Kukovcc, inž. Ciril Pire, inž. Walter Ahlfcld, 
inž. Anton Dolcnz in inž. Franc Ruch se imenujejo gradbenim nadkomisarjem v 
Vili, činovnem razredu, I. plač. stopnja; 
4.) gradbeni adjunkt inž. Friderik 1 Iauffen se imenuje gradbenim komisarjem v 
IX. čin. razredu, I. plač. stopnja; 
b) pravna stroka: 
tajnik I. razreda Ivan Škarja7 se imenuje vladnim svetnikom v VI. činovnem 
razredu, I. plačilna stopnja; 
c)računska stroka: 
I.) računska svetnika Anton Bcrnik in Mirko Česnik" se imenujeta računskim 
nadsvetnikom v VII. činovnem razredu, I. plač. stopnja; 
2,) računska revidenta Jernej Brni an9 in Adolf Potokar se imenujeta računskim 
svetnikom v Vili. činovnem razredu, I. stopnja; 
3.) računski oficial Andrej Golob se imenuje računskim rcvidemom v IX. plač. 
razredu, I. plač. stopnja; 
4.) računski ofieijal Franc Poze nel10 se pomakne na III. plač. stopnjo, X. čin. 
razreda; 
č) pisarniška stroka: 
Pisarniški adjunkt Franc • he in se pomakne v Vili. čin. razred, l. plač. stopnja; 
pisarniška oficiala Maks Semen in Franc Medved    se imenujeta pisarniškim 
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nado fie ¡alo m v X. či no vnem razredu, 1. plač. stopnja; 
B/ V resortu ministrstva kmetijstva in voda (generalna direkciju voda): 
Inženirska stroka: 

I.) gradbeni nadsvetnik inž. Ivan Sbrizaj se imenuje generalnim inšpektorjem 
voda v V. činovnem razredu, I. plač. stopnja; 
2.) gradbena adjunkta inž. Feliks Celestina in inž. Josip Porcnta se imenujeta 
gradbenim komisarjem v IX. ein ovne m razredu, 1. plač. stopnja. (Javno delo) 

26.) Pisarniški ofieial France Podrekar pri poverjen i št vu za socialno skrb se 
pomakne v IV. plačilno stopnjo X. činovnega razreda, (soc. skrb) 

27.) Provizorični koneipist Štefan Skubie, ki službuje sedaj pri okrajnem 
glavarstvu v Črnomlju se prevzame v državno službo pri poverjen¡štvu za soci- 
alno skrb. V ta namen ga razveže poverjeništvo za notranje stvari službovanja v 
resortu tega poverjen i št va. (soc. skrb. notranje) 

Konec seje ob 3/4 na 18. uro. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Lcsc-vinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

" Kocijan Ivan, kovinostrugar, uradnik. Rojen 1885 v Ljubljani. Služboval je kot 
uradnik okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani. 

' Kovačič Franc dr., duhovnik, profesor. Rojen 1867 v Vcržeju, umrl 1939 v Mari- 
boru. Gimnazijo v Varaždinu in Zagrebu, bogoslovje v Zagrebu in Mariboru 1894, filo- 
zofijo v Rimu 1895-1897, kjer je promoviral. Kot duhovnik je služboval v Spodnji Pol- 
skavi in Studcnicah. 1897 je postal profesor v bogoslovnem učilišču v Mariboru za 
predmete lilozofija, fundamentalna teologija in zgodovina cerkvene umetnosti. 1932 je 
bil upokojen. Po I. svetovni vojni v času pariške mirovne konference je bil izvedenec za 
mejo na Štajerskem, napisal je spomenico "La Styric". Pariz. 1919. Objavil je številne 
zgodovinske razprave, na njegovo pobudo je začel izhajati časopis CZN, bil je njegov 
urednik. Bilje tajnik zgodovinskega društva v Mariboru. 

Osa na Josip, profesor. Rojen 1886 v Ljubljani, umrl 1951 v Ljubljani. Gimnazijo v 
Ljubljani 1905, filozofsko fakulteto na Dunaju 1909, profesorski izpit na Dunaju 1912.. 
Služboval je od 1912-1937 na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1937-1945 je bil direktor 
H. državne gimnazije v Ljubljani, 1946 je bil upokojen. Sodeloval je pri izdaji 
Bradačcvc grške slovnice, v letih 1928-1931 pa pri banovinski zalosi šolskih knjig in 
učil. 

s Zupančič Fran ing. gradbeništva. Rojen 1886 na Rakovniku pri Št. Rupcrtu na 
Dolenjskem, umrl 1953 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, gradbeništvo v Gradcu, 
Služboval je pri deželnem gradbenem uradu, nato pri deželni vladi, kjer je bil gradbeni 
komisar, 1923 je postal zapriseženi eivilni gradbeni inženir v Ljubljani, bilje družabnik 
tvrdkc Lavrenčič & ••••.. Bil je predsednik ljubljanske zveze slovenskih zadrug. 

73 



občinski svetnik mesta Ljubljane in 1927-192S član skupščine ljubljanske oblasti, iz- 
voljen v srezu Krško, 1935 je bil izvoljen za poslanca v narodno skupščino Jugoslavije 
v srezu Krško. Zaslužen je za izgradnjo železniške proge Št. Janž-Scvnica. Med oku- 
pacijo 1941-1945 je bil zaprt, po vojni je bil do 1948 zaposlen v državni službi. 

'' Perger Ivan, banovinski uradnik Rojen 1881 v Žalcu. Končal 4. razrede gimnazije 
in bil usposobljen za delo v trgovski stroki. Služboval je od 1919-1928 kot uradnik v 
zdravilišču Rogaška Slatina, nato kot banovinski pomožni uradnik pravtam, 1941 je 
pribcžal pred nemškim okupatorjem v Ljubljano. 

7 Škarja Ivan, državni svetnik. Rojen 1879 v Mirni, umrl 1941 v Beogradu. Končal 
je študij prava. Služboval je kot koncept ni praktikant pri deželnem odboru za Kranjsko, 
postal je tajnik deželnega odbora, nato je deloval v komisiji za likvidacijo kranjske 
deželne imovine, 1920 je odšel na službovanje v Beograd, kjer je postal državni svetnik. 

Česnik Mirko, računski nadsvelnik. Rojen 1883 v Knežaku, umrl 1940 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1902. Služboval je od 1903 dalje kot praktikant, bilje korektor 
narodne tiskarne, ofieial pri deželnem odboru, 1918-1920 pri odseku za prehrano, 1920 
je postal ravnatelj vnovčevalniee za živino, 1921 je bil dodeljen gradbenemu ravnatelj- 
stvu v Ljubljani, 1921-1925 je bil premeščen k finančni direkciji v Ljubljani, kjer je bil 
od 1925 dalje računski preglednik. 

9 Erman Jernej, višji računski inšpektor. Rojen 1885 v Kamni Gorici, umrl 1961 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Kranju 1905, izpit za državnega računovodju v Gradcu 1908, 4 
semestre prava v Gradcu. Službovati je začel 1908 pri deželnem knjigovodstvu, 1909 je 
postal računski ofieial nato je postal Šef računovodstva pri gradbeni direkciji v Ljub- 
ljani, 1918 je postal računski revident, 1921 računski svetnik pokrajinske uprave za 
Slovenijo, zatem je služboval pri oblastnem odboru in pri VU. oddelku banske uprave in 
pokrajinske uprave v Ljubljane. 

10 1'oženel Frane, višji banovinski inšpektor. Rojen 1888 v Dolenjem Logateu, umrl 
1939 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1909, izpit iz raČunoslovja v Gradcu. Leta 1912 
je postal računski praktikant pri deželnem odboru za Kranjsko, 1915 je bil računski ofi- 
cial, 1919 računski nadofieial pri komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne 
uprave, 1920 je postal računski revident pri poverjen i Št vu za javna dela, 1924 pri 
delegaciji ministrstva za finance, 1928 je prešel v službo k oblastnemu odboru v Ljub- 
ljani, 1929 pa k VII. oddelku banske uprave, kjer je bil imenovan za banovinskoga 
računskega inšpektorja, 1933 paje postal višji banovinski inšpektor. 

" Medved Franc, pisarniški nadofieial. Rojen 1888 v Ljubljani, umrl 1933 v Ljub- 
ljani. Služboval je kot oficiant pri stavbnem uradu deželnega odbora, nato je bil ofieial 
pri poverjeništvu za javna dela in obrt, 1920 je poslal pisarniški nadofieial pri pover- 
jeuištvu za javna dela in obrt. 

v 
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ISO1 

ZAPISNIK 
150. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 9. JUNIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remec, poverjenik za pravosodje Fon, poverjenik za javna dela inž. 
Sernec, poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. Ob 16. uri pride tudi poverjenik 
za u k in bogoČastje dr. Verstovšek, 

Začetek seje ob 15.1/4 uri. 

1.) Poverjenik za socijalno skrb poroča, daje minister za socijalno politiko 
naročil poverjen i št v u za socijalno skrb, v dveh konkretnih slučajih, da mu poro- 
ča o svojih odločitvah v stanovanjskih stvareh. V zadnjem slučaju je minister za 
socijalno politiko ob enem odredil, da se odločitev poverjen i št va za soeialno 
skrb sistira. Po naredbi z dne 14. novembra 1918 štev. 111 Ur. 1. je tedanja na- 
rodna vlada določila, daje v Sloveniji ona najvišja upravna oblast in službena 
instanca. S 1. deecmbrom 1918 koje bilo proglašeno ujedinjenje Srbov, Hrva- 
tov in Slovencev, seje ta položaj spremenil v toliko, daje nastopila centralna 
vlada v Belgrad u kot najvišja upravna oblast tudi za Slovenijo. Vendar so glede 
razsodb v administrât i vno-pravnih stvareh obdržala poverjen ištva ministerialno 
konipetenco tako da proti razsodbam poverjeništev ni nikake nadaljnje pritožbe. 
Tega položaja tudi ne spreminja odlok ministrstva notranjih del z dne 3. marca 
1919, štev. 6564, vendar pa v tem odloku ministrstvo naroča, da se mu poda 
popolen vpogled v poslovanje deželne vlade in s tem možnost, da kontrolira 
njeno delovanje in če treba daje navodila, ki jib zahtevajo interesi celokupne 
države. V smislu slednjega naročila bo poverjen i št vo za socialno skrb poročalo 
ministrstvu za socialno politiko glede zgoraj omenjenih slučajev, katera bo od- 
ločilo in izvedlo poverjen ištvo za socialno skrb v lastnem delokrogu. (Soc. skrb) 

2.) Poverjen ištvo za javna dela je imenovalo z dekretom z dne 4. januarja 
1919 Ludvika Bonča za rudarskega praktikanta pri premogovniku v Zabukovci. 
Bonča je služboval pri premogovniku šest in pol m esce • v dokler mu ni bil v 
svrho dokončanja študij dovoljen skupno petmesečni dopust. V dekretu, s kate- 
rim je bil Bonči dovoljen dopust, je bilo izreeno povedano, da se Bonči Čas do 
končanega državnega izpita ne bo vštel v pokojnino in napredovanje. Konecm 
decembra 1919 je Bonča napravil drugi državni izpit iz montanistične stroke in 
Je prosil na to pri poverjeništvu za javna dela, da ga imenuje s I. januarjem 
1920 za rudarskega komisarja v IX. činovnem razredu in da se mu čas, ki gaje 
prebil v'službi pri državnem premogovniku vštejc v napredovanje in v pokojni- 
no. Ker je Bonča smatral; da poverjen ištvo za javna dela njegovi prošnji ni v 
vseh ozirih naklonjeno, je vložil novo prošnjo neposredno pri ministrstvu za 
šume in rude, ki je na to sporočilo osrednjemu uradu državnih montan ¡stičnih 
obratov v Ljubljani, da priznava pravo inženirja Bonča na zaprošeno napredo- 
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vanje in naročilo, da stavi osrednji urad primeren predlog na m i ni siisi vo šum in 
rudnikov. 

Na predlog poverjenika za javna dela se imenuje in?.. Ludvik Bonča za ru- 
darskega komisarja v IX. činovnem razredu z dnem I. junija 1920. Bonča se 
pozove nn odgovor oziroma se proli njemu uvede disciplinama preiskava, ker se 
pri svoji prošnji za napredovanje ni držal predpisane službene poti, ampak je 
skušal doseči imenovanje neposredno pri ministrstvu. Ministrstvo šum in rud se 
z ozirom na odlok z dne 30. marca 1920 R.Br. 2412 opozori, da imenuje dežel- 
na vlada v smislu navodil osrednje vi ude zlasti v smislu odloka ministrstva not- 
ranjih del z dne 3. marca 1919 šlev. 6564 uradnike poverjen i.šle v in oddelkov 
deželne vlade do inkl. 9 činovnega razreda v lastnem delokrogu, ker je imela to 
pravico po prejšnji li avstrijskih predpisih tudi pokrajinska vlada. Bonči se všteje 
čas efektivnega službovanja pri rudniku v Zabukovei po imenovanju za rudar- 
skega praktikanta, (oje šest in pol mesecev v napredovanje in pokojnino, ker se 
(a čas službovanja ne more smatrali kot feri al na praksa, ampak kot službena 
praksa podobno kot pri konceptnili praktikanti h v upravni stroki, ki morda (udi 
še niso napravili zadnjega državnega izpita. Cas dopusla se mu vsled izrecnega 
pridržka v dot iene m odloku ne všleje v pokojnino in napredovanje. (P mis. 
6381) 

3.) Imenovanje zastopnika poverjeni.št va za javna dela v cestni okrajni odbor 
v Kočevju se odloži, da poišče poverjeništvo za javna dela primemo osebnost. 
(javna dela) 

4.) Odobri se nakup stavb¡šča za projektirano uradno poslopje na prostoru 
nekdanjega knježjega dvorca v Ljubljani. Ker meri parcela 3.786 m" bi znašala 
kupnina 189.300 K ali z vsemi pristojbinami vred kakih 250.000 K. Cena katero 
koncedira knez Aucrspcrg namreč 50 K za m" je zelo ugodna. Kredit za nakup 
je predviden v proračunu za budgetno leto 1920/21. Glede črpanja kredita se 
poverjeništvo za javna dela dogovori z delegacijo ministrstva financ. Če bi de- 
legacija ne privolila, da se črpa iz tega kredita pred odobrenjem državnega pro- 
računa za 1920/21, se kupnina predujmoma izplača iz fonda, ki ga upravlja po- 
verjen i šlvo za javna dela. (Javna dela) 

5.) Bivši ravnatelj dr. Mul I i v Rogaški Slatini prosi, da se mu naknadno iz- 
plača znesek 1.880 K, ker so mu bili zagotovljeni svoj čas vsi prejemki kot so 
jih dobivali štajerski deželni uradniki. Prejel paje za čas službovanja v Rogaški 
Slatini 1.880 K manj kot_ bi moral dobiti po zgoraj omenjenem zagotovilu. 
Vprašanje se odloži, da se doženc-v predpisih, če ni morda dr. Mul li resign irai 
na vse nadaljne pravice do zdraviliške uprave. (Javna dela) 

6.) Ravnateljstvo deželnih elektrarn oziroma komisija za likvidacijo imovine 
bivšje vojvodine Kranjske prosi, da se dovoli posojilo 1 1/2 milijona kron za 
razširjenje elektrarne Završnica zlasti v Bohinjsko dolino 1er v Kropo in Kamno 
gorico. Predno se more o stvari sklepati naj doze ne poverjeništvo za javna dela 
pogoje kred ¡(a. Predloži naj se nadalje lanska bilanca podjetja in investicijski 
program. Posojilo se bo moglo dovoliti samo na objekte elektrarne. (Javna delu) 
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7.) Deželna vlada je s sklepom z dne 23. maja 1919 pooblastila poverjen iš- 
Ivo za javna dela, da kupi od mestne občine ljubljanske tri stavbne parcele ter da 
zgrudi na teli parcelah tri stanovanjske hiše. Ker bo treba v prvi vrsti misliti na 
to, da se zgradi uradno poslopje na prostoru nekdanjega knježjega dvorca, se 
dovoli mestni občini na njeno prošnjo, da sme prodati parcelo štev. 136/17 pod 
pogojem, da mestna občina dobi od kupca obvezno izjavo, da na prostoru res 
takoj prične zidati. Glede parcel št. 136/13 in 136/15 si pridrži deželna vlada 
tudi nadalje opcijsko pravico. (Javna dela) 

8.) Poverjenik za javna dela poroča o prometu s premogom. Vslcd naredbe 
ministrstva trgovine in industrije o prosti trgovini, so se postavila premogovna 
podjetja na stališče, daje tudi promet s premogom prost in snujejo premogovni 
sindikat, ki bo imel poleg drugih agend določati premogovne cene. razdeljevati 
premog in urejevati razmerje med premogovniki in delavstvom. Osrednja vlada 
na dosedanjem načinu razdeljevanja premoga ni še ničesar predrtigačila in hoče 
po došli li poročilih tudi v bodoče obdržati dosedanji način razdeljevanja premo- 
ga. Trboveljska premogokopna družba • bila pripravljena pridržati dosedanji 
način gospodarstva s premogom pod sledečimi pogoji: družbi naj se dovoli po- 
višanje cen premoga za večje investicije in sicer še za tekoče leto do zneska 
32,000.000 K. 5 % produkcije naj se pusti družbi v prosto razpolaganje. Cena 
aprovizacijskega premoga naj se zviša za 55 K pri toni. Oddelek za premog naj 
dopisuje 7. obrati trboveljske družbe samo potom reprezentance trboveljske 
premogokopne družbe. Poverjenik za javna dela opozarja, da trboveljska pre- 
mogokopna družba fakturira še vedno na Dunaju z avstrijskimi kolek i. Družba 
izplačuje pokojnine v avstrijskih kronali brez v poštovanja kurzne razlike. Ker 
ima družba sedež še vedno na Dunaju plačuje večina davkov nemški Avstriji. 
Nujno potrebno je, da se sedež družbe premesti z Dunaja v Jugoslavijo. Predlog 
za premestitev sedeža družbe leži pri ministrstvu za trgovino in industrijo še 
nerešen. Ker bo Nemška Avstrija premestitvi gotovo nasprotovala, bo potrebna 
intervencija diplomatskim potom. Pri premestitvi se bodo gotovo pokazale tudi 
tehnične težkoče, ker bo v Ljubljani težko dobiti za vse nameščence potrebna 
stanovanja. Med uradništvom na Dunaju je menda tudi okrog 80 judov, katerih 
prihod v Ljubljano bi bil gotovo jako neljub. Če ne bo mogoče premestiti sedeža 
družbe v Ljubljano je potrebno, da se premesti v Ljubljano vsaj knjigovodstvo. 

Poverjenik za javna dela bo na te razmere opozoril delegata ministrstva fi- 
nanc, o stvari pa se bo nadalje pogajal z merodajnimi faktorji. Predlog poverje- 
nika za javna dela, da se vsaj deloma ugodi zgoraj navedenim zahtevam trbo- 
veljske družbe, se odgodi. Predsednik deželne vlade opozarja, daje glasom čas- 
nikarskih vesti prevzela češkoslovaška država premogovnike v državno upravo. 
Poverjeništvo za javna dela naprosi našega poslanika Ivana Hribarja v Pragi v 
tem oziru za natančnejša pojasnila. (Javna dela) 

9.) Ministrstvu pros vete se predlaga, da pomakne Antona Kovač i ča", glavne- 
ga učitelja na državnem učiteljišču v Velikovcu v Vili. činovni razred s pravno 
veljavnostjo z dne I. junija 1919. (Uk in bogočasije) 
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IO.) Ministrstvu pros vete se predlaga, da pomakne Ivana Dolenca in Andreja 
Prebila', oba profesorja na l. državni gimnaziji v Ljubljani v VIII. ëinovni raz- 
red s pravno veljavnostjo z dnem I. julija 1920. (Uk in bogočaslje) 

11.) Ministrstvu prosvetc se predlaga, da pomakne dr. Alfonza Levičnika4, 
profesorja verouka in Julija Kreka , profesorja na I. državni gimnaziji v Ljub- 
ljani v VII. ëinovni razred s pravno veljavnostjo z dnem L julija 1920. (Uk in 
bogočaslje) 

12.) Načrt naredbe poverjeništva za uk m bogočaslje o pristojbinah članov 
okrajnih šolskih svetov in višjega soškega sveta v Ljubljani se odobri. Osnutek 
naredbe se predloži v odobritev ministrstvu prosvete. (Uk iu bogočaslje) 

13.) Ministrstvu prosvete se predlaga, da se pomakne Trane Pavlic6, profesor 
na državni realni gimnaziji v Ljubljani v VIII. ëinovni razred s pravno veljavno- 
stjo 7. dne I. julija 1920. (Uk in bogočaslje) 

14.) Ministrstvu prosvete se predlaga, da imenuje dr. Valentina Koru na7, 
profesorja VII. ëinovnega razreda na I. državni gimnaziji v Ljubljani za ravna- 
telja državne realne gimnazije z nemškim učnim jezikom v Ljubljani, ker je dr. 
Korun izmed vseh prosilcev po službenih letih najstarejši ter ga višji šolski svet 
soglasno predlaga za to službeno mesto na prvem mestu in ker je njegova kvali- 
fikacija prav dobra ter je za razpisano službo prav sposoben. (Uk in bogočaslje) 

15.) Razveljavijo se sklepi deželne vlade z dne 26. maja 1920 in z dne 2. ju- 
nija 1920, s katerimi so bila odobrena pravila družbe "Derma" in naredbi celo- 
kupne deželne vlade glede prometa s surovimi kožami in usnjem in glede mak- 
simalnih cen za surove kože in za usnje, (izvršeno) 

16.) Za časa prehoda bivše soške armade je vojna kuhinja v Kamniku naba- 
vila ¡n porabila za prehrano vojaštva razna živila in druge potrebščine in sicer 
po naročilu okrajnega glavarstva in tedanjega narodnega sveta. Gospodarski 
komisiji za stvarno demobilizacijo se naroči, da plača stroške okrajnega glavar- 
stva v Kamniku v skupnem znesku 5.465 K 40 v ¡z sredstev stvarne demobiliza- 
cije. (Nar. hramba) 

Konce seje ob 1/2 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo ¡zvedeno naknadno s črnilom. 

2 Kovačič Anton, profesor. Rojen 1876 v MelbiČah v Ziljski dolini na Koroškem, 
umrl 1942 v Ljubljani. Učiteljišče v Celovcu 1895, strokovni izpit 1897 v Celovcu, za 
pouk na meščanskih šolah 1902 v Celovcu. Služboval je od 1895 dalje v Selah, Vclik- 
oveu, 1903 je postal vodniški učitelj na učiteljišču v Celovcu, 1918 glavni učitelj nn 
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učiteljišču v Celovcu, 1919 je bil nastavljen na učiteljišču v Mariboru, nato dodeljen na 
gimnazijo v Vclikoveu, 1920 pa ponovno na učiteljišču v Mariboru, 1931 je bil upoko- 
jen. 

" Prebil Andrej, profesor. Rojen 1884 v Horjulu, umrl 1965 v Ljubljani. Gimnazijo v 
Ljubljani 1904, filozofsko fakulteto 1909. Služboval je od 1909 dalje v Ljubljani, od 
1919-1951 na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je poučeval latinščino, grščino in 
nemščino. 

4 Levičnik Alfonz dr., profesor, rojen 1869 v Planini pri Rakeku. Gimnazijo v 
Kranju in Ljubljani 1888, bogoslovje v Ljubljani 1892 in v Gradcu, kjer je 1905 pro- 
movira] za doktorja teologije. Služboval je kot kaplan v Cerknici 1892-1893, nato je bil 
škofijski tajnik 1893-1899, suplcni na gimnaziji v Kranju 1899-1903, profesor verouka 
na realki v Idriji 1903-1904 in na I. gimnaziji v Ljubljani 1904-1926. Napisal je 2 
učbenika za verouk za srednje šole in objavil več člankov vzgojne, prosvetne in religi- 
ozne vsebine. Deloval je tudi v karitativni zvezi. 

Krek Julij, profesor. Rojen 1874 v Reki pri Kočevju, umrl 1943 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1895, filozofsko lak u Ile to v Gradcu 1899, strokovni izpit 1901 v 
Gradcu. Služboval je od 1899 dalje v Ljubljani, 1901-1911 v Novem mestu, od 1911- 
1934 na klasični gimnaziji v Ljubljani. 1935 je bil upokojen. 

' Pavlic Franc, profesor. Rojen 1883 na Klancu pri Kranju, umrl 1935 v Ljubljani. 
Služboval je kol profesor od 1917 dalje na 2. državni realni gimnaziji v Ljubljani, kjer 
je 1932 poslal direktor gimnazije. 

Korun Valentin dr., profesor. Rojen 1865 v Glinjah pri Braslovčah, umrl 1940 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Celju, filozofsko fakulteto v Gradcu, promoviral 1896. Službo- 
val je od 1890 dalje na realki v Ljubljani, 1892-1902 na gimnnziji v Kranju, od 1902- 
1920 na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1920 je postal ravnatelj državne realne gimnazije 
v nemškim učnim jezikom v Ljubljani, nato ravnatelj 3. državne realne gimnazije v 
Ljubljani, 1925 je bil upokojen. Objavil je več pedagoških člankov, leposlovne črtice in 
potopise, 1919-1925 je bil predsednik sekcije profesorskega društva. Sodeloval ¡c v 
Ljubljanskem zvonu, Naprej u in Slovanu, 

' 51 koncept zet zbirko 
ZAPISNIK 
151. SEJE DEžELNE VLADE ZA SLOVENIJO 

Z DNE 16. J UNIJ A 1920. 

Navzoči: poverjenik za notranje stvari profesor Remec, poverjenik za uk in 
bogočastje dr. Verstovšck, poverjenik za javna dela inž. Scrncc; ob 16 1/4 uri 
Pride tudi poverjenik za kmetijstvo J ¡m. 

Začetek seje ob 15. 1/4 uri. 

I.) Poverjenik za notranje stvari otvori sejo in poroča, daje vpoklica! bivše- 
ga poverjenika Gustava Golta v službovanje in ga pride!il okrajnemu glavarstvu 
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v Lj ubij mi i kot vodjn okrajnega g In varstva. Dosedanji vodja okrajnega glavars- 
tva vladni svetnik Lašič je vpoklican v službovanje pri povcrjcnišlvu za notranje 
stvari in se mu poveri vodstvo občinskega referata. Se odobri. 

2.) Inžiner Primož Simonie" se sprejme v državno službo pri povcrjcnišlvu 
za kmetijstvo kot strokovni praktikant in sicer z veljavnostjo od dne 31. maja 
1920. (izvršeno) 

3.) Deželna vlada odobri, da se prepusti mestni občini radovljiški ves obratni 
kapital pletarskc šole v Radovljici, ki seje nabral od 31. oktobra 1919. Mestna 
občina odbije od te svote, ki se mora po knjigah ugotoviti, 10.000 K, katere pre- 
pusti plctarski šoli. Ostala svota se naj izplača občini v desetih letnih obrokih in 
se mora obrestovali po 5 %. Mestna občina si pridržuje pravico u pogleda v ob- 
ratovanje pletarskc šole za čas, dokler posojilo ne bo popolnoma izplačano, (tik 
in bogočastje) 

4.) Sprejme se osnutek naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo spora- 
zumno z oddelkom ministrstva trgovine in industrije, s katero se ustanavlja fond 
za trgovsko in obrtno šolstvo in se os navij a odsek za njegovo upravo. Člen 3. 
naredbe se dopolni v toliko, da je član odseka tudi zastopnik trgovske akademije 
v Ljubljani. V členu 4. se črta dosta vek, glasom katerega sme odsek kooptirali 
dva člana, (uk in bogočaslje) 

5.) Deželna vlada za Slovenijo priporoča pri ministrstvu prosvetc. da se pre- 
vzame gledišče v Ljubljani v državno upravo, proti temu, da se izplača glcdiš- 
kemu konzorciju vrednost inventarjev, ki znaša po predloženem izkazu 726.894 
K. Inventar, kije last dežele Kranjske ostane nedotaknena last bivše dežele in se 
prevzame svoj čas v začasno upravo po glecliškem upravniku v smislu določil, ki 
se bodo še ugotovila. 
1) Nadalje se predlaga pri ministrstvu prosvelc za upravnika gledišč Friderik 
Juvančič, honorarni profesor romanskih jezikov na univerzi v Ljubljani in sicer 
kol uradnik IV. činovnega razreda. V pokojnino se mu vračunajo vsa leta, ki j ili 
je prebil v državni službi. 
2) Za dramaturga se predlaga Oton Župančič, pesnik in arhivar mestnega magi- 
strata ljubljanskega. V pokojnino se mu vštejejo vsa službena leta, ki jih je pre- 
bil v službi mestnega magistrata. Priznajo se mu kol stalno nameščenemu urad- 
niku ad person om prejemki V. činovnega razreda. 
3) Za ravnatelja opere se predlaga vodja Glasbene Matice v Ljubljani Matej 
llubad, s prejemki V. činovnega razreda. H u bad ostane ravnatelj glasbene šole 
pri Glasbeni Matici. Prejemki se v slučaju podržavljenja glasbene šole razdelijo 
med oba zavoda, če bo Hi) bad še nadalje opravljal obe službi. I In bad u se všte- 
jejo vsa službena leta na glasbeni šoli Glasbene Matice v pokojnino. 
4) Za ravnatelja drame se predlaga Pavel Golia, dramaturg narodnega gledališča 
v Ljubljani s prejemki VI. činovnega razreda. V pokojnino se mu vračuna doba 
službovanja na ljubljanskem gledališču. 
Ministrstvu prosvelc se predlaga sistemiziranje še sledečih mesi: a) administra- 
li vnega ravnatelja za obe gledišči v VI. č ino vnem razredu. Meslo se lahko zase- 
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de ludi z iiiadnikoin nižjega činovnega razreda: b) mesi o blagajnika v VII. či- 
li ovi ici n razredu. Mcslo se lahko zasede tudi z niacin ikoni nižjega činovnega 
razreda. 

Inventar gledališča, kije last gledališkega konzorcija, se prevzame koinisijo- 
nclno z istim dnem v državno last, ko ministerstvo dovoli zalile van i kredit za 
izplačilo zahtevkov gledališkega konzorcija. 

Gledališče je podrejeno v administrativnih zadevali poverjen ištvu za tik in 
bogočastje, ki nakazuje vse prejemke, dotacije itd. v smislu obstoječih predpi- 
sov, kakor pri drugih državnih zavodih. Računovodstvo se uredi po predpisih 
sporazumno z delegacijo ministrstva financ. 

Poročilo se vzame na znanje s pripombo, da se minislrslvo prosvelc opozori, 
da bodo vslccl predlaganega zelo obsežnega aparala in visokih činov gledaliških 
limkeijoiiarjev nastali za gledališče zelo visoki stroški, lako da bo treba visoke- 
ga državnega prispevka za gledališče, ker • gledališče sicer prišlo zopet v veli- 
ke gmotne ležavc. Za predlog le uredi Ive gledališke uprave ¡n za določitev či- 
novnih razredov posameznih funkeijonarjcv je bilo merodnjno zlasti dejstvo, da 
je enako urejena gledališka uprava v Zagrebu. (Uk in bogočastje) 

6.) Razpisano začasno mesto blagajnika pri zdravilišču v Rogaški Slatini se 
podeli Josipu Saje s pridržkom, da se ga cvcntuelno uporabi za vodstvo trgovi- 
ne z mineralno vodo. Poleg običajnih natura lij se mu priznajo prejemki, ki so 
enaki onim IX. Činovnega razreda drž. nameščencev I. stopnja. Začasno gre v 
Rogaško Slatino sam brez družine, katero vzame k sebi šele poleni, če se izkaže 
obojestranska konveiiijenca. Vprašanje selitvenih pristojbin se bo rešilo nakna- 
dno. 

Pri tej priliki opozarja poverjenik dr. Verstovšek na nezdrave razmere pri np- 
ravitcljstvu zdravilišča v Rogaški Slatini, ki nujno zalile vaj o remecí u re. Kol na- 
čelnik podjetja se mora postaviti izvrstna moč, k¡ mora biti tudi primerno plaće- 
na. Smatra se, da bi kazalo pridobili zopet dr. Mul lia. kateremu naj se pride I i 
mlada in telegen t na moč, ki bo v nekaj Iclih zmožna voditi zdravilišče v vses- 
transko zadovoljnost. (Javna dela) 

7.) Bivšemu ravnatelju zdravilišča v Rogaški Slatini dr. M u Iliju se priznajo 
za mesece maj, junij in julij 1919 posebne pristojbine, ki so jih prejemali štajer- 
ski deželni nameščenci in sicer dva nabavna prispevka po 700 K ... 1.400 K. 
trije mesečni prispevki po 160 K ... 480 K. skupaj 1.880 K. 

Ta znesek se nakaže iz blagajne zdravilišča v Rogaški Slatini. (Javna dela) 
8.) Bivšemu 25 Ici nem u delavcu pri zdravilišču v Rogaški Slatini Antonu 

Bcrghaus-u se dovoli pričcnši s (.januarjem 1920 miloščina mesečnih 20 K do 
preklica. Miloščina se izplačuje iz zdraviliške blagajne. (Javna dela) 

9.) Izstop gradbenega naclsvclnika inž. Leona Bloudeka iz luk. drž. službe se 
vzame na znanje. Pri tej priliki se izreče •I ou deku za njegovo 28 letno \'esliio m 
zelo uspešno delovanje v Sloveniji zalivala in priznanje. (Javna dela) 

10.) Inženirjem poverjen ¡št va za javna dela se zvišajo slavbinske d oklade za 
\00%. (Javim dela) 
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11.) Poverjenik dr. Verstovšek opozarja, da bi sc dal invalidski doni v Roga- 
ški Slatini bolj ekonomično uporabiti. 

12.) Upravitelj državnega zdravilišča v Topolšici Josip Medie se imenuje za 
stalnega upravitelja državnega zdravilišča v Topolšici s prejemki IX. čin. razre- 
da drž. uradnikov. (Soc. skrb) 

13.) Deželni svetnik dr. Josip Dermaslia pri poverjenišlvu za socijalno skrb 
se izrednim potom pomakne s 1. junijem 1920 v lil. stopnjo VI. plačilnega raz- 
reda. (Soc. skrbstvo) 

14.) Lojze Čampa4 se sprejme v državno službo pri poverjen i št v u za kmetij- 
stvo kot pisarniški praktikant. (Kmetijstvo) 

15.) Mesto dr. Božiča, ki je premeščen k okrajnemu sodišču v Plibcrku, se 
imenuje za prisednika v komisijo za upravo imovine bivše vojvodine Kranjske 
Ivan Stanovnik, posestnik v Horjulu (vide zapisnik seje z dne 2. junija 1920). 
(Izvršeno) 

Seje naj se odslej vrše ob 16. uri popoldne. 
Konec seje ob 17. uri. 

Zapisnikar: Poverjenik za notr. stvari: 
Dr. Bogataj l.r. • R 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega /••••. Zapisnik 
ima več popravkov in dopolnil, na I. strani zgoraj ima pripis "koncept za zbirko". 
Poverjenik Bogumil Remce je parafiral zapisnik s črkama • K. Oštevilčenje sklepov 
obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

" Simonie Primož ing. kmetijstva. Rojen 1893 v Plužnjah pri Cerknem, umrl 1975 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, kmetijsko visoko šolo na Dunaju 1920, Služboval je od 
1920 dalje kot praktikant, 1928 je postal upravitelj veleposestva Križ pri Kamniku, v 
letih 1924-1929 je bil učitelj na kmetijski Šoli v Šentjurju pri Celju, 1929-1936 na vinar- 
ski Soli v Mariboru, 1936-1945 je bil referent za poljedelstvo pri banski upravi in pok- 
rajinski upravi ljubljanske pokrajine, 1945-1947 je bil upravnik državnega posestva 
Selo prt Št. Vidu prt Stični, 1947-1952 je bil vodja laboratorija za kontrolo semen pri 
kmetijskem raziskovalnem zavodu v Ljubljani. Objavil je več knjig in razprav s pod- 
ročja kmetijstva in kmetijskega gospodarstva. 

4 Saje Josip, upravitelj. Rojen 1882 v Kotu pri Črnomlju. Končal je 4 razrede gim- 
nazije, malo semenišče v Belgiji, seminar "College Américain", bil je usposobljen za 
trgovsko knjigovodstvo in pisarniško poslovanje. Služboval je od 1901 dalje. 1920 je bil 
upravitelj posestva Sleinliof pri Radgoni, 1920 ¡c postal upravitelj mineralnih vod v 
Rogaški Slatini, nato je bil direktor kavarne Beograd v Mariboru, 1925 paje bil imeno- 
van za uradnika splošne bolnišnice v Ljubljani. 

4 Čampa Lojze dr., odvetnik. Rojen 1900 v Velikih Poljanah. Končal je študij prava. 
1920 se je zaposlil kot pisarniški praktikant pri poverjeništvu za kmetijstvo, nato je bil 
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sodni pripravnik, 1927 je poslal odvetniški kandidai. 1933 pa samostojen otlvcinik v 
Ljubljani, 1944 je hi I izbrisan i/, regi sira od vem i kov, po odloku AVNOJ-a lela 1945 je 
bil izbris anuliran. Med okupacijo je bil interniran v Italiji. 

152' 
ZAPISNIK 
152. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 23. JUNIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik /a notranje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za uk in bogočastje dr. Vcrstovšek, poverjenik za 
javna tlela inž. Scrncc, poverjenik za kmetijstvo Jan, poverjenik za pravosodje 
Hon, poverjenik zu socialno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 16.1/4 uri. 

L) Predsednik deželne vlade poroča podrobno o programu sprejema Nj. ki". 
Visočanstva prestolonaslednika, kar se vzame na znanje. Okrajnemu glavarstvu 
Ljubljana in Radovljica se naroči, da v ponedeljek med 10. in 11. uro /bercia 
šolsko mladino ob cesti, po kateri se bo vozil Nj. kr. V. Prestolonaslcnik. (Ure- 
jeno) 

2.) Predsednik poroča, da je zvedel, da dobivajo srbske občine od države 
podpore pod raznim naslovom. Povcrjcništvo za notranje zadeve naj na prime- 
ren način pozove okrajna glavarstva, da tudi naše občine vložijo prošnjo za 
podporo. (Pov. notranje) 

3.) Poverjenik za u k in bogočastje poroča o nameravani prodaji rea Ič nega 
poslopja po Kranjski hranilnici. Akt se odstopi predsedniku, da osebno i ni er ve- 
li ira v zadevi. 

4.) Na predlog poverjenika za socialno skrb se v priuči pu sklene u stanov i lev 
"hotelskega urada", ki bo dajal sobe tujcem. Načrt naredbe se bo obravnaval v 
prihodnji seji. (Pov, za soc. skrb) 

5.) Poverjenik za socialno skrb poroča glede pomanjkanja kredita za zidavo 
invalidskega doma in meni, da bi se potrebni znesek dobil iz de mobilizacijskega 
l'onda kot posojilo. Predsednik na to povdarja, daje invalidniea državna in naj 
Zato za njo tudi država skrbi. Dcmobilizacijsko blago in fondi so naša last. radi 
katerih bo treba dati obračun. Predsednik nato obširno poroča o sa ino lastne in 
gospodarjenju z demobilacijskim blagom polkovnika Vasica in povdarja stališ- 
če, daje de mobilizacijske fonde investirati edinole na lak način, da pridejo le 
Sloveniji v korist in da ž njimi le Slovenija razpolaga. 

6.) Za nakup poslopja za okrajno glavarstvo v Slov. Gradcu se dovoli pre- 
dujem 100,000 K iz fonda, ki ga opravlja povcrjcništvo za javna dela pod po- 
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gojeni, da se najde pravna oseba, na katero se poslopje prepiše. (1'ov. za javna 
dela) 

Predsednik dr. Breje zapusti sejo ob 18,30 uri in odda predsedstvo poverje- 
niku za notranje zadeve prof. Remcu. 

7.) Juriju Rudolfu iz Bistriee nad Pliberkom se dovoli odškodnina 18.000 K 
za ponesrečenega konja in poškodovani voz vslccl padca z mosta čez Dravo pri 
Vel ¡koven. (Javna dela) 

8.) Vinccncu Hribarju na Viru pri Domžalah se prizna odškodnina 3.000 K 
za konja, ki je ponesrečil pri vožnji kamenja za v ravna vo Kamniške Bistrice. 
(Javna dela) 

9.) Dovoli se Maksu Ulmu 100% zvišanje mitniškega tarifa za brod žez Dra- 
vo pri Zavrču, okraj Ptuj. (Javna dela) 

10.) Odobri se načrt naredbe o ureditvi ecn za plin in clektriško energijo ob 
bistveno izpremenjenih proizvajalnih stroških z nastopno spremembo v § 2, 3 
odstavek: "Razsodišče sestoji iz sodnika po poklicu kot predsednika, ter enega 
strokovnjaka, vzetega iz temo-predloga trgovske in obrtniške zbornice in enega 
prisednika. katerega imenuje deželna vlada." (Javna dela) 

11.) Na vlogo trgovcljskc preniogokopne družbe glede zvišanja cen premogu 
se sklene: 
1) dovoli se povišanje cen premoga v toliko, v kolikor ima družba radi poviša- 
nja delavskih mezd večje izdatke; 
2) nadaIjno zvišanje cen se bo eventualno dovolilo šele tedaj, ko bo družba 
svoje knjigovodstvo iz Dunaja preneslo v Ljubljano in bo dana možnost, da na- 
vedbe družbe glede investicij revidira posebna komisija, ki bo stavila tozadevne 
predloge; 
3) v komisijo se imenuje: inž. Kropač, Pitam i e, Hayiic in even luci no inž. Šukljc. 
slednji kot zastopnik zveze industrijcev. (Javna dela) 

12.) Glede ravnatelja deželne prisilne delavnice Cirila Dolenca se sklene, da 
se ga penzijonira, in potem namesti kot ravnatelja v Rogaški Slatini. (Javna ¡le- 
la) 

13.) Zadeva glede ustanovitve "Proniogovno-prometnega zavoda" se odloži 
na prihodnjo sejo. (Javna dela) 

14.) Na vlogo Zveze industrijeev glede spremembe stavbnega reda v zvezi z 
vpeljavo manjše oblike za zidarsko opeko, se sklene: 
I ) vloga Zveze industrijeev glede vpeljave manjše oblike zidakov ter glede to- 
zadevne spremembe stavbnega reda se odkloni ter obdrži za Slovenijo format, 
ki je v celi Jugoslaviji že udomačen v demenziali 290 x 140 x 60 mm; 
2) ministrstvu za gradbe v Belgrad u se z vtciiieljcnim poročilom predlaga, da 
na e ven tu eine poskuse opekarske industrije ozir. na tozadevne vloge, ki bi se 
vložile pri ecntralni vladi, zavzame isto stališče; 
3) z ozi rom na dejstvo, da so večje množine zidarske opeke manjše oblike v 
surovem že ¡zgotovljene, deloma tudi že žgane, se za letos izjemoma dovoli 
vporabii tudi manjše opeke za visoke stavbe pod pogojem, da se od strani izvr- 
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šitcljcv teh stavb vpoštevajo glede demenzij zidovja even tue In i predpisi, ki jih 
bodo odredile stavbne oblasti I. instance ob priliki podelitve stavbnega dovolje- 
nja; 
4) od I. 1921 dalje se izdelovanje in uporaba opeke manjše oblike, kakor jo 
predpisuje veljavni stavbni red za Slovenijo, strogo prepove. (Javna dela) 

15.) Glede dobave stavbnega materijala za izvršitev stavb po stanovanjski 
naredbi se sklene, da poverjen ¡Št vo za socijalno skrb sporazumno s poverjen i š- 
tvom za javna dela ¡zdela primerno naredbo. (Javna dela soc. skrb.) 

16.) Za vladnega komisarja trboveljske pre mogo kopne družbe se imenuje 
rudarski inženir Strgar. (Javita dela) 

17.) Sklep 151. seje glede zvišanja stavbinske doklade inženerjem poverje- 
ništva za javna dela se spremeni v toliko, da se dovolijo sledeče doklade: 
za uradnike X. činovnega razreda mesečno ... 450 K; za uradnike IX. činovnega 
razreda mesečno ... 550 K; za uradnike Vili, činovnega razreda mesečno ... 650 
K; za uradnike VII. činovnega razreda mesečno ... 750 K, 
uradnikom nižje strokovne izobrazbe, ki bi bili dodeljeni stavbnim vodstvom 
kot pomočniki se dovolijo stavbne doklade v izmeri 4/5 gornjih dok lad. (Javna 
dela) 

Konee seje ob 20.30 min. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Vilenparl l.r. Dr. Breje l.r. 

Original. Zapisnik obsega 3 sirani. Lesovinski papir brez. vodnega znaka. Zapisni- 
kar je bil Vilcnpart. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo ¡zvedeno naknadno s 
svinčnikom. 

153' 
ZAPISNIK 
153. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 7. JULIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade doktor Breje, poverjenik za notranje stva- 
ri profesor Remec, poverjenik za u k ¡n bogočastje dr. Vcrstovšek, poverjenik za 
javna dela inž. Semce in poverjenik za kmetijstvo Jan. 

Začetek seje ob 16 1/4. uri. 
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1.) Sprejme sc naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo o pri delitvi lic- 
kale ri h poslov izročenega področja mestne občine celjske okrajnemu glavarstvu 
v Celju. (Precis, izvršeno) 

2.) Ravno tako se sprejme naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo o 
pride I it v i nekaterih poslov izročenega področja mestne občine ptujske okrajne- 
mu glavarstvu v Ptuju. (Preds, izvršeno) 

3.) Predsednik deželne vlade opozori poverjenika za notranje stvari, da je 
treba čim preje aktivirati policijski kom ¡sanjat v Trbovljah. (Notranje) 

4.) Predsednik deželne vlade opozarja nadalje, da se baje objavljajo interpe- 
lacije socialno demokratičnih poslancev radi zap le nit v • člankov v "Naprej u" 
brez dokazov, da so bile interpelacije res stavljene v narodnem predstavni šivu. 
Treba je dati cenzurnim organom primerna navodila. (Notranje) 

5.) Zveza mlinov v Sloveniji prosi, da se ukine § 2 naredbe o predpisih za 
mline z dne 29. novembra 1919 Ur. 1. štev. 760, po kateri je mlinarjem prepove- 
dano zahtevati plačilo v merici. Spis se pošlje odseku za prehrano v ponovno 
izjavo s pri stavko m, daje poverjenik za kmetijstvo v seji dne 7. julija 1.1. pred- 
lagal, naj se da mlinom na prosto, da se inlcvnina izplačuje v gotovini ali pa da 
mlinar vzame merico. Utemeljeval je predlog s tem, da kmetje raje pustijo meri- 
co, kakor tla plačajo visoko mlcvnino in da mlini poleg mlevnine itak jemljejo 
še merico. (Preds, izvršeno) 

6.) Rudniško ravnateljstvo grofa Hcnckel pi. Donne rsmarek v Pre valj ah pro- 
si za zvišanje cen premogu. Proti glasu poverjenika za uk in bogočasljc dr. Vcr- 
stovška se dovoli imenovanemu rudniškemu ravnatelj si vu prodajna cena 50 K 
za meterski slot premoga s pridržkom, da se pravilnost cene naknadno ugotovi 
na podlagi dvomesečne bilance za Čas od I. junija do 31. julija t.l. Bilanca se 
mora predložiti potom osrednjega urada državnih monta ni stični h obratov p reti- 
sedništvu deželne vlade. Cena je bila znižana od predlaganih 52 K na 50 K. ker 
deželna vlada ni mogla vpoštevati zneska 25.000 K kot rezervo za morebitno 
zvišanje cen materijala. (Preds, izvršeno) 

7.) Inž. Bogdan Pahor, strokovni praktikant v kmetijskem kemičnem zavodu 
v Ljubljani se imenuje za provizornoga asistenta v X. činovneni razredu. (Kme- 
tijstvo) 

8.) Andrej Zmavc", inšpektor pri glavnem poverjeni št vu za agrarno reformo 
v Ljubljani se imenuje za ravnatelja vinarske in sadjarske šole v Mariboru v VII. 
činovneni razredu s prejemki III. stopnje tega činovnega razreda. Za odmero 
pokojnine se mu vštejc 20 let prebitih v raznih zasebnih in javnih službah pred 
1. avgustom 1919. Dovolijo se mu deputati preko splošno določene mere v toli- 
ko, v kolikor jih ima zdaj pravico vživati Belic", ravnatelj kmetijske šole v Št. 
Juriju ob južni zelenici. (Kmetijstvo) 

9.) Poverjenik za kmetijstvo predlaga, da se začasno vpokoji vinarski in- 
struktor Jakob Malus. Odločitev se odloži, da se poprej doženc, kje je dobil 
Malus poškodbe. (Kmetijstvo) 

10.) Inž. Albin Cotič4 se imenuje za prov¡zorienega asistenta pri drž. kmet. 
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kern, zavodu v Ljubljani v X. činov nem razredu državnih uradnikov s pogojem, 
da se imenovani teko ni dveh let specijalizira v baklerijologijt in tehniški miko- 
logiji. V ta namen se mu dovoli za slučaj, daje zadovoljivo služboval pol leta. 
šestmesečni študijski dopust, katerega zadovoljivo vporabo mora izkazati rav- 
nateljstvu zgoraj imenovanega zavoda. Po zadovoljivem službovanju tiadaljnega 
pol leta dovoli se mu zopet šestmesečni dopust. Tudi dobro vporabo tega dopu- 
sta mora izkazali ravnateljstvu zavoda. Cotič se mora konečno zavezati z rcver- 
zom, da bo po končani strokovni izobrazbi vsaj šest let služboval v državni slu- 
žbi v Sloveniji. ••• ne izpolni katerega izmed teh pogojev, je dolžan povrnili 
državi vse prejemke, kijih dobi za časa študijskih dopustov. (P reds, izvršeno) 

11.) Gospodinjski učitelj ie i pri poverjen ¡št vu za kmetijstvo E Iza Prem ro u" in 
Marija Rožnik, ki sla bili doslej nastavljeni pogodbeno, se namestite kot dell at- 
tivili gos podij ski učitelj ie i s prejemki ljudskošolskih učitelj ie in sieer Biza Prc- 
mrou s prejemki višjega II., Marija Rožnik pa s prejemki nižjega I. razreda ljud- 
skošolskih učitelj ie. Imenovanje velja od 1. junija 1920 nadalje. (Preds. izvršeno) 

12.) Prošnja državnega višjega veterinarja I Iugona Turka, da se pomakne v 
prejemke 2. stopnje VIII. činovnega razreda drž. uradnikov se odkloni. {Preds, 
izvršeno) 

13.) Administrativni poročnik Janko Levičar6 se imenuje za pis. ofieijala v 
X. činov nem razredu pri poverjeništvu za kmetijstvo. (P reds, izvršeno) 

14.) Kmetijski potovalni učitelj Franjo Vojsk se imenuje v IX. è movili razred 
državnih uradnikov. (P red s. izvršeno) 

15.) Poverjenik za kmetijstvo poroča, da se še ni dovršilo disciplinarno pos- 
topanje proti učencem vinarske šole v Mariboru, ki so se udeležili zadnjega 
štrajka. Poverjenik za kmetijstvo naj odredi, da dobijo vsi učene i, ki so se štraj- 
ka udeležili, v vedenju slab red in da se pri zaključku šolskega leta strogo klasi- 
ficirajo. Glede izključitve učencev naj odloči učiteljski zbor in sieer v vsakem 
slučaju posebej. O éventuel ni h pritožbah proti izreku učiteljskega zbora, odloči 
poverjen i št vo za kmetijstvo. (P red s. izvršeno) 

16.) Za razpisano službo ravnatelja na državnem moškem učiteljišču v Mari- 
boru je predlagal višji šolski svet sledeče prosilec: 1.) prof. dr. Jakoba Zmavca, 
2.) prof. Matijo Pirca7, 3.) prof. dr. Ljudevita Pivko in prof. dr. Ivana Orla. Za 
ravnateljsko mesto se predlaga osrednji vladi primo loco predlagani profesor dr. 
Jakob Žmavc. Ker je višji šolski svet na tretjem mestu predlagal dve osebi, 
smatra deželna vlada predlog višjega šolskega sveta kot nepravilen. Vslcd tega 
Se deželna vlada smatra za opravičeno, da modi ("teira predlog višjega šolskega 
sveta v toliko, da se predlaga na drugem mestu prof. dr. Ivan Orel, na tretjem 
mestu pa prof. Matija Pire. Prof. dr. Ljudevit Pivko odpade vslcd tega iz lerno- 
prcdloga. (Uk in hogočost/e) 

17.) Albina Potokar se imenuje za redno učiteljico državne dvorazicdne tr- 
govske šole v Ljubljani v IX. činovnem razredu in definitivni lastnosti s pravico 
do petih petletnic označenih v organizacijskem statutu dvorazrednih trgovskih 
šol v Sloveniji. Za izmero pokojnine ji šteje čas od 1. septembra 1912 nadalje. 
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za petletnice pa čas od 1. septembra 1920 nadalje. (Uk in bogočastje) 
18.) Josip Bačičh, vadiiiški učitelj na ženskem učiteljišču v Pazinu, pridcljcn 

kol vadniški učitelj državnemu učiteljišču v Ljubljani, se imenuje v smislu § 4S 
U.S.P. glavnim učiteljem s pravno veljavnostjo z dne 1. avgusta 1917. Pri mini- 
strstvu prosvete se predlaga, da se Bačič pomakne v Vili, čmovni razred. (Uk in 
bogočastje) 

19.) Profesorja na državni realni gimnaziji z nemškim učnim jezikom Karol 
Werner in dr. Henrik Svoboda prosita za stalno namestitev na imenovanem za- 
vodu. Prošnja za stalno namestitev se odkloni, pač pa se namestita pogodbeno 
še za dobo enega leta s pri stavko m, da napravita izpit iz. slovenščine. (Uk in bo- 
gočastje) 

20.) Ema Diili se sprejme zopet v službo na ljudskih šolali in sicer izven Ko- 
roške, toda za dobo prveh dveli let le začasno. Po preteku dveh let se more na- 
mestiti stalno, če seje izkazala kol mirna, zanesljiva državljanka in se ni ekspo- 
nirala v političnem oziru. (Uk in bogočastje) 

21.) Učenci rudarske šole v Celju so ponovno prosili za zvišanje podpor. Za 
tekoče leto se vsako zvišanje podpor odkloni. Za bodoče šolsko leto se zahteva 
od posameznih učeneev, da predložijo kolkovane prošnje za podpore, ki morajo 
biti opremljene zlasti z verodostojnim dokazilom o premoženjskih razmerah 
stari še v, letnih dohodkih itd. (Javna dela) 

22.) Deželni svetnik Fran Uršič se pomakne s I. junijem t.l. v 2. plačilno 
stopnjo VI. činovnega razreda. Pripominja se, da bi po makni te v v višjo stopnjo 
lahko izvedlo tudi poverjen i št vo za javna dela v lastnem delokrogu, ker gre za 
avtomatično napredovanje po določilu § 50 službene pragmalike z dne 25. j anu- 
al j a 1914, drž. zak, štev. 15. (Javna Jela) 

23.) Poverjeiiištvo z:i javna dela oziroma gradbena direkcija prevzame .s I. 
junijem 1.1. v svojo upravo domobransko vojašnico v Ljubljani z vsemi dohodki 
in stroški. V kolikor bi dohodki (najemnina) ne zadostovali v pokritje vzdrže- 
valnih stroškov, se diferenca pokrije iz kredita, kije postavljen v državni prora- 
čun za leto 1920/21 za vzdrževanje teh objektov. Ako bi dohodki presegali stro- 
ške, se presežek naloži vsako leto v korist komisiji za upravo kranjske deželne 
imovine, koje lastninska pravica do vojašnice ostane nedotaknjena. Izročitev 
vojašnice se izvrši ko mi s ¡jone In o s sodelovanjem vojaške oblasti. Pri tej priliki 
naj se doseže sporazum glede višine najemnine in točnega izplačevanja najem- 
nine od strani vojaštva. (Javna tlela) 

24.) Dovoli se odprodaja k državni cinkarni v Celju spadajoče parcele vi. 
štev. 39 kat. občine Skorno - Šoštanj in zemljišča državne cinkarne v Celju le- 
žečega v katastralnih občinah Lokvica ¡n Šoštanj, ker je dokazano, da bo ostalo 
vsako iskanje za cinkovo oziroma svinčeno rudo na navedenih parcelah brezus- 
pešno. Osrednjemu uradu državnih monta ni stičnih obratov se pred vsem naroči, 
da dozen • vrednost obeh parcel ter da o tem poroča. Na tej podlagi se določi 
vsk lična cena 1er razpiše javna dražba ločeno za oba objekta. (Javna dela) 

25.) Potrdijo se organizacijska pravila za jugoslovanski generalni komisarijat 
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ZìI tujski promet v Sloveniji. Organizacijska pravila se objavijo v Uradnem listu 
in sicer kot navadna objava ter ne kot naredba deželne vlade. Organizacijska 
pravila je treba še jezikovno opilili. {Javna dela) 

26.) Vzame se na znanje izprememba pravil kmetijske družbe za Slovenijo 
sprejeta na občnem zboru dne 20. maja 1920 in odobri se izvolitev poverj. Jana 
kot družbenega predsednika. {Notranje) 

27.) Zveza trgovskih gremijev in zadrug za Slovenijo je prosila, da se ukine 
naredba z dne 5. maja t.l. Ur. I. štev. 198, glasom katere je še vedno prepoveda- 
no točili žgane-opojne pijače. Prošnji se ne ugodi, ker za to ni posebnih tehtnih 
razlogov. (Notranje) 

28.) Sprejme se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se 
ustanovi začasno poseben državni policijski oddelek za mestno občino Ptuj in 
za sosedne kraje. Enaka naredba se sprejme za začasno ustanovitev posebnega 
državnega policijskega oddelka za mestno občino Celje in za sosedne kraje. 
(Notranje) 

29.) Policijski komisar Gustav Puš se imenuje za polieijskegn nadkomisarja 
v Vili. činovnem razredu ad personam. Predlog za imenovanje se pošlje minis- 
trstvu notranjih del v odobrenje. (Notranje) 

30.) Provizorični vladni konci pi st Anton Kosi se premesti od okrajnega g Li- 
varstva v Ptuju k civilnemu komisarijatu v Murski Soboti. Provizorični vladni 
koncipist dr. Tina Čuš se premesti od civilnega kom i sanjala v Murski Soboti k 
okrajnemu glavarstvu v Črnomlju. Provizorični vladni koncipist dr. Mirko Po- 
točnik se premesti od okrajnega glavarstva v Mariboru k okrajnemu glavarstvu 
v Ptuju. Konceptni praktikant dr. Leon Gozani" se premesti od okrajnega gla- 
varstva v Kočevju k okrajnemu glavarstvu v Krškem Provizorični vladni konci- 
pist Peter Popovič se premesti od okrajnega glavarstva v Brežicah k po verje- 
li i št vu za notranje si var i. Ko nastopi Popovič tukaj svojo službo, se pri del i pro- 
vizorični vladni koneipist dr. Ivan Zobec v službovanje predsedništvu deželne 
vlade. (Notranje) 

31.) Absolvirani pravnik Anton pl. Kappus12 se sprejme v pripravljalno služ- 
bo pri pove rje niši vu ZìI notranje stvari kot koneeptni praktikant in se pri de I i v 
službovanje začasno okrajnemu glavarstvu v Kočevju. Absolvirani pravnik Ivan 
Bavdek13 se sprejme v pripravljalno službo pri poverjen ¡šivu za notranje stvari 
kot konceptni praktikant in se p ri de l i v službovanje okrajnemu glavarstvu v 
Brežicah. (Notranje) 

Konec seje ob 20. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
Zapisnikar. Predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesov in ski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 
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2 Žmave Andrej, kmetijski strokovnjak. Rojen 1874 v Kapelah pri Brežicah, umrl 
1950. Končal je učiteljišče in višjo vinarsko in sadjarsko šolo v K loste incubinoli ter 
tečaj za kmetijsko knjigovodstvo v Darmstadtu. Služboval je od 1901 dalje, 1920 je bil 
postavljen za ravnatelja vinarske šole v Mariboru. Bilje strokovnjak za vinogradništvo, 
kletarstvo in sadjarstvo, veliko je prispeval k slovenskemu izrazoslovju tega področ- 

Belic Ivan, kmetijski strokovnjak. Rojen 1867 v Kostanjevici na Dolenjskem, umrl 
1924 v Gradcu, pokopan v Žalcu. Končal je nižjo gimnazijo v Novem mestu, kmetijsko 
šolo na Slapu pri Vipavi, dvoletno šolo za vinarstvo in sadjarstvo v Klostemcubiirgii. 
Služboval je od 1888 dalje kot potovalni učitelj v Bolgariji in Srbiji, nato v Mariboru, 
kjer je bil kletarski nadzornik, 1909 je postal ravnatelj kmetijske šole v Št. Jurju pri 
Celju, kjer je bil do svoje smrti. Objavil je mnogo Člankov o vinogradništvu, sadjarstvu 
in o kmetijstvu v slovenskih in nemških časopisih. Bil je prvi predsednik Sadjarskega 
društva za Slovenijo ( 1919-1921 ). 

J CotiČ Albin ing. kemije. Rojen 1886 v Pulju, umrl 1934 v Ljubljani. Leta 1920 je 
nastopil službo kot provizorični asistent pri državnem kmetijskem kemičnem zavodu v 
Ljubljani. 

Prcmrou Elza, gospodinjska učiteljica. Rojena 1882 v Ljubljani. Končala enoletni 
trgovski tečaj, dvoletno višjo kmetijsko šolo v Ottcnbachu 1913 in opravila državni izpit 
za kmetijske gospodinjske šole na poljedelski visoki šoli na Dunaju. OD 1913 dalje je 
službovala kot učiteljica gospodinjskih tečajev na Bledu, v Smart nem pri Litiji in v Rib- 
nici, 1916 je bila voditeljica kmetijske gospodinjske šole v Brucku ob Litvi, 1919 je bila 
imenovana za gospodinjsko učiteljico pri deželni vladi za Slovenijo. 1928 je bila 
upokojena in nato reaktivirana kot stalna učiteljica v Mariboru, 1939 je bila dodeljena 
gospodinjski šoli na Jesenicah, 1940 je bila upokojena. 

'' Levičar Janko, oficial. Rojen 1879 na Cesti pri Krškem. Služboval je kot sodni ofi- 
cial, po prevratu 1918 kot oficial pri poverjeništvu za kmetijstvo, zatem je postal račun- 
ski uradnik in poslovodja centralne vinarne, 1924 je bil upokojen. 

Pire Matija, profesor. Rojen 1875 v Kropi, umrl 1927 v Mariboru. Gimnazijo v 
Novem mestu 1897, I leto je Študiral pravo na Dunaju nato geografijo in zgodovino na 
Dunaju, končal 1903. Služboval je od 1905 dalje na realki v Idriji, 1911 na moškem 
učiteljišču v Mariboru, 1918 ponovno na realki v Idriji, 1919 ponovno na učiteljišču v 
Mariboru, kjer je 1921 postal ravnatelj, 1924 je postal začasni vršilec dolžnosti oblast- 
nega referenta za srednje Šole, 1925 seje vrnil na učiteljišče v Mariboru. Pisal je Šolske 
učbenike za srednje Šole, objavil je Kratko zgodovino Slovencev, Hrvatov in Srbov 
(1919), Ročni zemljevid slovenskega ozemlja (1923). 

s BaČiČ Josip, profesor. Rojen 1874 v Jurčičih pri Kastavu, umrl 1945 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Kopru 1892: Služboval je od 1892 dalje kot učitelj v Draguči v Istri, 1894 
v Sovinjaku v Istri, 1896 v Buzetu, 1902-1919 v Pazinu, 1919-1929 na učiteljišču v 
Ljubljani, kjer je 1923 postal profesor, 1929 je bil upokojen. Bilje odbornik in predsed- 
nik Učiteljskega društva za Istro, urednik Narodne pros vete, objavil je več člankov s 
področja pedagogike. 

'' Düh-Kotnik Erna, učiteljica. Rojena 1888 v Ljubljani. Končala je zasebno nemško 
učiteljišče v Ljubljani 1907, strokovni izpit 1910 v Ljubljani, dopolnilni izpit iz 
slovenščine 1921 v Ljubljani. Službovala je kot učiteljica od 1907 dalje na Tolstem 
Vrhu, 1919 je bila odpuščena in 1921 ponovno nastavljena kot učiteljica na RcmŠniku, 
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nato pri Št. Andražu nad Polzelo, 1922 je bila dodeljena na šolo v Guštanju, 1941 je 
prišla v Ljubljano, službovala je v Dolžu pri Novem mestu, na Krki, 1944 v Gro- 
supljem, kjer je bila upokojena, po osvoboditvi je bila reaktivirana in nameščena na šoli 
v Guslanju, 1946 je bila upokojena. 

10 Puš Gustav, pravnik, policijski svetnik. Rojen 1884 v Ljubljani, umrl 1959 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju in v Pragi. Služboval je od 1909 dalje 
kot sodni praktikant v Gorici, uvskultuiil v Rovinju, 1910 pri policijski direkciji v Trstu, 
1911 je postal koncipist, 1913 je bil premeščen v Ljubljano, kjer je bil 1918 imenovan 
za policijskega komisarja, 1919 je bil premeščen v Maribor, kjer je 1924 postal policij- 
ski svetnik, 1931 je postal predstojnik mestne policije v Celju, kjer je bil 1935 upoko- 
jen. 

1 Gozani Leon dr., pravnik, odvetnik. Rojen 1893 v Postojni. Gimnazijo na Dunaju, 
pravo na Dunaju, kjer je 1919 promoviral. Služboval je kot konceptni praktikant pri 
deželni vladi v Linzu, v Zagrebu pri podružnici Wiener Ban k-Verein, 1920 seje zapos- 
lil v Sloveniji kot konceptni praktikant v Kočevju in nato v Krškem, 1923-1928 je bil v 
sodni praksi, 1928-1930 odvetniški kandidat v Ljubljani, 1930 je postal odvetnik v 
Mariboru, 1945 je bil izbrisan iz odvetniških vrst po sklepu AVNOJ-a. 

" Kappus Anton pl., pravnik. Služboval je od 1920 dalje kot konceptni praktikant in 
okrajni komisar v Kočevju, 1922 je položil izpit iz pol it ično-u pravnega poslovanja, 
1923 je prestopil v vojaško sodno službo in se preselil v Skopje, kjer je 1929 dobil naziv 
sodni kapetan I. razreda. 

' Bavdck Ivan, pravnik. Rojen 1890 v Spodnji Slivnici pri Grosupljem. Gimnazijo v 
Ljubljani 1911, pravo ua Dunaju in Zagrebu 1920. Služboval je od 1920 dalje kot kon- 
ceptni praktikant v Brežicah, nato v Logatcu, Kočevju in v Li vnem, 1935 je postal s re- 
ski načelnik v Logatcu in nato v Slovenskih Konjicah. 

154' 
ZAPISNIK 
154. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 14. JULIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade doktor Breje, poverjenik za notranje za- 
deve profesor Remec, poverjenik za uk in bogočastje dr. Verstovšck, poverjenik 
za kmetijstvo Jan, poverjenik za javna dela inž. Sernee in poverjenik za socijal- 
no skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 16. uri. 

I.) Predsednik deželne vlade poroča, daje postalo vprašanje izpraznitve 
Radgone zelo pereče. Zastopal je stališče, da se Radgona ne izprazni, dokler 
Nemška Avstrija ne izprazni apaške kotline. Osrednja vlada je to stališče odob- 
rila. Nemško avstrijsko zastopništvo v Belgradi! je javilo osrednji vladi, da so 
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Nem e t že izpraznili apaško kotlino. 
Dne 12. t.m. proti večeru je dospel v Ljubljano angleški polkovnik Gösset. 

Naznanil je, da ima nalog, z drugimi antaniinimi oficirji prisostvovati evakuaciji 
Radgone, ki da se mora po nalogu iz Pariza takoj izvršiti. Predsednik deželne 
vlade gaje opozoril, da ne more v tem vprašanju ničesar samostojno ukreniti, 
ampak da se mora ravnati po ¡nstrukcijah iz Bel grada. Naša vlada je napravila v 
Parizu predstavko radi istočasne cvakuaeijc apaške kotline od strani Avstrije. V 
smislu člena 284 sentžermeiiske pogodbe imamo pravico do prostega prehoda 
preko Radgone v Prekmurje. Ker se že 16. t.m. izmenjajo ratiftkacijske listine, 
bi bilo najbolje, da vprašanje prelioda preko Radgone uredi delimitaeijska ko- 
misija, ki naj se čim preje vpostavi in začne svoje delo pri Radgoni. Gösset je 
naznanil, daje izvedel, daje prebivalstvo apaške kotline oboroženo in ima baje 
6 do 8 tisoč pušk. Štajerski deželni glavar mu je povedal, daje na levem bregu 
pripravljenih do 10.000 nemških kmetov, ki pridejo prebivalstvu v apaški kotli- 
ni na pomoč, če bi mi to ozemlje hoteli zasesti. Gösset sc je nato odpeljal v 
Gradec Dne 14. t.m. je Gösset potom našega konzulata v Gradcu povabil pred- 
sednika deželne vlade, da se osebno udeleži konference, ki naj bi se dne i 5. t.m. 
vršila v Mariboru. Konfercnec bi se udeležili poleg polkovnika Gosscta tudi 
ostali antantini oficirji in deželni glavar Štajerski dr. Rintelen. Konferenca naj bi 
pretresava la vprašanje svobodnega transit-prometa preko Radgone. Predsednik 
deželne vlade je odgovoril, da bo o stvari poročal v Belgrad in prosil za nadalj- 
nje instrukcije. Predsednik deželne vlade prebere osnutek brzojavke z zgorajš- 
njo vsebino, ki jo je poslal ministrstvu notranjih del v Belgrad. V brzojavki se 
povdarja, da po mnenju predsednika deželne vlade spada izvedba člena 284 
sentžcrmcnskc pogodbe v kompetenco delimitacijske komisije. Predlaga še na- 
dalje, da delimitaeijska komisija začne takoj delovati in sicer v odseku pri Rad- 
goni. Imenuje naj se čim preje naš član za delimitacijsko komisijo. Osrednja 
vlada se opozarja, da izjava Nemške Avstrije, daje svoje trupe iz desnega brega 
Mure že umaknila, neiskrena. Podana je nevarnost, da bi nas najprej odpravili iz 
Radgone, potem pa bi z re volto nemških kmetov zabranili zasedbo apaške kotli- 
ne. Poročilo, kakor tudi brzojavka se vzame z odobravanjem na znanje. 

2.) Rešiti je treba nadalje vprašanje, katero okrajno glavarstvo naj prevzame 
administracijo apaške kotline. Prideli naj se okrajnemu glavarstvu Ljutomer, ker 
geografsko inklinira proti Radgoni in Ljutomeru. Če bi se prideli la okrajnemu 
glavarstvu v Mariboru, bi se morali domačini voziti na glavarstvo preko Spilja 
in bi bila podana nevarnost, da bi se nam neprijazni elementi prepogosto vozili 
preko državne meje v Avstrijo. V tem smislu naj poverjeništvo za notranje uredi 
nadaljnje. (Preds, izvršeno) 

3.) Dne 13. t.m. seje vršila pri deželni vladi konferenca o izvozu lesa. Ude- 
ležili so seje poleg interesentov predsednik deželne vlade, poverjenik za notra- 
nje stvari, poverjenik za javna dela in poverjenik za socijalno skrb. Kot rezultat 
konference so bili sprejeti soglasno sledeči sklepi: 

I) Vsi za lesni transport razpoložljivi vagoni se dajo na razpolago lesnemu 
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odseku, ki jih razdeljuje pod nadzorstvom deželne vlade, oziroma njenega ko- 
misarja po razmerju za eksport pri pravljen ili količin lesa posamezni li članov 
tega odseka. Nevčlanjeni lesni producenti in lesni trgovci se v pošte vaj o pri do- 
bavi vagonov kakor včlanjeni, ako se v ta namen priglase pri lesnem odseku, in 
sicer v istem razmerju. Vsi, ki na ta način dobivajo vagone za izvoz lesa, so ob- 
vezani, da po istem ključu dajo na razpolago domačemu konsumu les po cenah, 
po katerih se ga je obvezal lesni odsek dajati v ta namen. Vladnemu komisarju 
p ri stoja veto pravica. 

2) Južna železnica se obveže dati stalno na razpolago za lesni eksport naj- 
manj 200 vagonov, po možnosti ludi več. 

3) Državna zelenica se obveže dati za isti namen stalno na razpolago naj- 
manj 80 vagonov. V slučaju, da ji ministrstvo za promet dovoli oskrbeti doma 
tekoče poprave vagonov in izrabiti dotok vagonov iz Hrvatske, bi bila v stanju 
dati na razpolago najmanj 200 vagonov. 

Konstatira se, da znaša sedanja zaloga za eksport pripravljenega lesa 30.000 
vagonov. Če se obrati vzdrže, bo ista znašala do konca tekočega leta do 40.000 
vagonov. Za eksport te množine lesa, bi bilo treba 1.800 vagonov, ki bi bili stal- 
no v tej službi. 

4) Lesni odsek pod predsedstvom vladnega komisarja ima pravico ugotoviti 
sedanje zaloge za eksport pripravljenega lesa in v ta numen ko nt rol i rat i prijav- 
ljene količine. Tako ugotovljene količine tvorijo podlago za ugotovitev ključa 
za razdelitev vagonov za čas treh mesecev. Potem se ključ na novo določi vsake 
tri mesece. 

Poročilo, ki služi samo za informacijo, se vzame na znanje. 
3.) Slovensko Planinsko Društvo je prosilo podporo 100.000 K. Prošnja se 

obdrži v evidenci dokler se ne odobri državni proračun za leto 1920/21. (Pretiš, 
izvršeno) 

4.) Poverjen ¡šivu za u k in bogočastje se dovoli iz sredstev stvarne demobili- 
zacije kredit 1,000.000 K, ki se nakaže na deželno banko na račun zaloge šol- 
skih knjig. Kredit se dovoli z isto obrestno mesto, katero nudi deželna banka 
(sedaj 3 %). Posojilo se bo povrnilo najkasneje v desetih letnih obrokih po 
100.000 K počenši s 1. januarjem 1922. (Preds. izvršeno) 

5.) Odsek za prehrano poroča, da bi bilo treba na podlagi naredbe o prosti tr- 
govini razveljaviti naredbo deželne vlade z dne 16. januarja 1920, Ur. I. štev. 
51, s katero so bile upcljanc odpremne izkaznice za trgovino s klavno živino in" 
presici oziroma plemensko živino. Ker naredba ne zabranjuje odtoka živine iz 
Slovenije v druge pokrajine kraljestva, marveč samo uravnava promet s živino 
•n omogoča potrebno kontrolo in torej ni v protislovju z ministrsko naredbo, se 
sklene, da ostane v veljavi. (Preds. izvršeno) 

6.) Oddelek ministrstva trgovine in industrije je poročal, da bi bilo treba uki- 
niti naredbo deželne vlade z dne 7. novembra 1919 štev. 707, s katero se postav- 
ljajo pod zaporo vse zaloge kož, usnja in čevljev ¡n izvršilno naredbo z dne 7. 
decembra 1919 Ur. I. štev. 778. Oddelek za trgovino in industrijo se vpraša v 
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kak še ni stadiju sc nahaja zadeva glede ureditve prometa z usnjem in kožami. 
(Precis, izvršeno) 

7.) Josip Geršak je bil obsojen radi prestopka § 8 zakona o živinskih kugah 
na globo 4,000 K oziroma na 400 dni zapora. Zaporna kazen mu je namestniš- 
tvo v Gradcu znižalo na štiri meseec. Ker je bil prestopek izvršen še pred preob- 
ratom, se mu kazen milostnim potom popolnoma odpusti. (Preds, izvršeno) 

8.) Names In i učitelj na državni d vo razred ni trgovski šoli v Ljubljani Ivan 
Gruden se imenuje s 1. septembrom 1920 za rednega učitelja na državni dvoraz- 
redni trgovski šoli v Ljubljani s prejemki IX. činovnega razreda. Službena leta 
od 1916/17 do 1919/20 skupno štiri leta se mu vračunajo v pokojnino in petlet- 
nico. (Vk ¡u bogočastje) 

9.) Ministrstvu trgovine in industrije v Belgrad u se predlaga, da se Rudolf 
Trco. profesor na državni obrtni šoli v Ljubljani pomakne z dnem I. avgusta 
1920 v VIII. čin ovni razred. (Vk ¡u bogočastje) 

10.) Ministrstvu trgovine in industrije v Belgradu se predlaga, da se pomak- 
ne učitelj na državni obrtni šoli v Ljubljani Josip Tratnik s 1. septembrom 1920 
v Vili, plačilni razred. (Vk in bogočastje) 

11.) Odobri se naredba poverjen i št va za uk in bogočastje s katero se u postavi 
popotni pletarski pouk, ki se razširi na celo Slovenijo. (Vk in bogočastje) 

12.) Pogodbeni profesor na mariborski državni realki Ferdinand Lang se 
sprejme tudi za šolsko leto 1920/21 pogodbeno v službo na imenovanem zavo- 
du. (Vk in bogočastje) 

13.) Jakob Cimerman, nam est ni učitelj se imenuje v smislu § 62 U.S. P. pro- 
vini učiteljem v IX. činovnem razredu in sicer s pravno veljavnostjo z dne 10. 
niiijći 1919. (Vk in bogočastje) 

14.) Okrajnemu zastopu v Ptuju se dovoli na podstavi § 2 zakona z dne 10. 
oktobra 1905, dež. zak. štev. 105, oziroma § 1 zakona z dne 15. maja 1894, dež. 
zak. Štev. 36, da pobira v upnivnem letu 1920 nad 70 % in sicer 300 % dok I ado 
na vse neposredne davke raz ven dohodarine in plačarinc in d oklade na u ž itn ine 
za okrajne potrebščine. Sklep deželne vlade se objavi kot naredba celokupne 
deželne vlade za Slovenijo v Uradnem listu. Stem je bil deloma spremenjen 
sklep deželne vlade z dne 5. maja 1920, glasom katerega je bila ptujskemu 
okrajnemu zastopu dovoljena samo 190 % doklada. (Notranje) 

15.) Razveljavi se sklep deželne vlade z dne 28. aprila 1919, s katerim je bil 
imenovan Rudolf Babic za provizoričnega dežen o v lad nega koneipista in pride- 
Ijen okrajnemu glavarstvu v Ptuju. (Notranje) 

16.) Konccptni praktikant pri poverjeništvu za notranje stvari Matko Kandrič 
se imenuje provizoričnim vladnim ko ne i pistom. (Notranje) 

17.) Ugotovi se, da se izvršitev občinskih volitev po novi naredbi z dne 15. 
maja 1920 Ur. I. štev. 246 iz državnih ozirov odloži na nedoločen čas in sicer: 
1) v vseh občinah v mejah bivše Koroške, ker je treba čakati na izid plebiscita; 
2) vseh občinah Prekmurja, ker meje še niso definitivno določene in ker je ob- 
činska uprava v Prckmurju še neurejena; 
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3) v vseli od Italijanov deloma zasedenih občinah okraju ili glavarstev Kranj in 
Radovljica ter politične ekspoziture Cerknica; 
4) v vseli obe i na li na severni meji, ki še ni urejena in sicer: a) v vseli občinah 
sodnega okraja Gornja Radgona, b) v vseh občinah sodnega okraja Maribor, c) 
v vseh občinah sodnega okraja Sv. Lenart v Slovenskih Goricah in d) v vseh 
občinah sodnega okraja Marcnberg. .(Notranje) 

18) Sklene se, da se sedanja "Oblačilnica za Slovenijo " opusti. Ustanovi se 
"Oblači I nica za Slovenijo, registro vana zadruga z omejeno zavezo", ki prevza- 
me vse posle sedanje Oblačilu ¡•• za Slovenijo z. vsemi aktivi in pasivi. V zadru- 
go se sprejmejo pridobitne in gospodarske zadruge, ki se dejansko pečajo s pre- 
skrbo gospodarskih potrebščin. V pripravljani odbor, ki naj preosnuje Oblačil- 
nico v zadrugo, se imenujejo: za predsednika: Janko Jovan, ravnatelj Gospodar- 
ske zveze, za člane: Ivan Pod lesnik od Nakupovalne zadruge, Filip U ratnik, 
pod ravnatelj Konsum nega društva za Slovenijo. Štefan Dražil, blagajnik Kon- 
sum nega društva za Slovenijo, Anton Kralj, tajnik Zadružne zveze, dr. Jakob 
Mohorič, odvetniški koncipijent, dr. Milko Brezigar, narodni predstavnik in 
Franc Govekar2, predsednik Samopomoči. Kot zastopnik poverj en išl va za soci- 
jalno skrb se imenuje Albin Prepeluh. bivši poverjenik za socijalno skrb. Likvi- 
dacija Oblačilnicc za Slovenijo se izvede z dnem 31. julija 1920. Končni dobi- 
ček sedanje Oblačilnicc za Slovenijo se izroči deželni vladi za Slovenijo v na- 
mene poverjen i št va za socijalno skrb v Ljubljani. Deželna vlada pritrdi nadalje 
pravilom, za Oblači In i co za Slovenijo, reg i strovalio zadrugo z omejeno zavezo. 
(Soc.skrb.) 

19.) Ministrstvo zn socijalno politiko je namestilo pri poverjen i št vu za soci- 
alno skrb v Ljubljani dve pisarniški pomočnici. Poverjenik za socijalno skrb 
smatra, da ministrstvo za to nameščenje ni bilo pristojno. Nameščenjc je tem- 
bolj neprilično, ker bi moralo poverjen i št vo za socijalno skrb prevzeti in zapos- 
liti več pisarniških pomočnic državne komisije za preživljanje, ki se v kratkem 
likvidira. Po določilih § 6 odstavka 2 in § 73 ministrske naredbe z dne 25. janu- 
arja 1914, drž. zak. štev. 21 so za nameščenje pisarniških oficijanlov in ofici- 
jantk ter pisarniškega pomožnega osobja poleg centralnih obi aste v pristojna sa- 
nio tem neposredno podrejena oblastva oziroma njih predstojniki. Ta določitev 
sc mora innevati tako, da ministrstva nameščajo pisarniške pomočnice samo za 
svoje urade, za urade pokrajinskih oblaslev I. in II. instance paje pristojno samo 
dotično poverj e il i št vo oziroma pokrajinsko deželno oblastvo. To mora veljali 
tembolj, ker sme deželna vlada po odloku ministrstva notranjih del z dne 3. 
marca 1919 štev. 6564 državne uslužbence nameščati v tistih primerih, v katerih 
J • bilo po avstrijskih zakonih zato pristojno pokrajinsko oblastvo t.j. nižje usluž- 
bence in uradnike do inc. IX. einovnega razreda. To prakso je osrednja vlada 
doslej v vseh primerih tudi respektirala. V tem smislu naj se poroča ministrstvu 
?-a socijalno politiko. (Soc. skrb.) 

20.) Ministrstvo za socijalno politiko je naročilo poverj eni št v u za socijalno 
skrb, da mora pred izvršitvijo na podlagi naredb štev. 166 in 186 izdanih odlo- 
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kov od slučaja do slučaja predhodno ob prigibu predmetnili spisov zaprositi za 
odobritev. Celokupna deželna vlada je soglasnega mnenja, daje poverjeništvo 
za socijalno skrb pristojno v stvari kol drug» in poslednja instanca, ki razsoja o 
stvari končnoveljavno. To poroča poverjeništvo za soeijalno skrb ministrstvu. 
(Utemeljitev je razvidna iz razprave v seji deželne vlade z dne 9. junija 1920 v 
podobnem slučaju.) (Soc. skrb.) 

21.) Statut državnega kmetijsko-kcmičnega zavoda v Ljubljani, odobren /. 
naredbo deželne vlade za Slovenijo z dne 8. januarja 1920, štev. 58, se uveljavi 
tudi za dosedanje državno kmet ijsko-kemieno poskuseval išče v Mariboru s 
spremembo, da odpade drugi odstavek in prvi stavek tretjega odstavka § 4 citi- 
rane naredbe. Drugi stavek odstavku 3 istega paragrafa se mora glasiti: Uradniš- 
ka mesta ustanavlja po potrebi poverjeništvo za kmetijstvo. Kmetijsko kemični 
zavod v Mariboru se imenuje odslej državni kmetij sko-kc m ičn i zavod v Mari- 
boru. Uradni pečat zavoda ima državni grb kraljestva Srbov, Hrvatov in Sloven- 
cev in opis: "Državni kmetijsko - kemični zavod v Mariboru". Sprememba pred- 
loga poverjen i št va za kmetijstvo je bila sprejeta vsi ed tega. ker se ne smatra za 
potrebno, da bi se v naprej določali činovni razredi osobja imenovanega zavoda. 
(I'reds: izvršeno) 

22.) Parcele štev. 1504/3, 1504/4 in 1504/5 katastralnc občine Zadobrova, 
pridobljene pri regulaciji Save, se odstopijo brezplačno sosednim posestnikom, 
ki so nemoteno posedovali te parcele že 38 let, pod nastopnimi pogoji: 1) ob 
uravnani snvski strugi ostane pas v širini šest metrov merjeno od zunanjega vrh- 
negn roba zagradb še nadalje javna last; 2) pas jednake Širine morajo posestniki, 
ki partieipirajo na razdelitvi naknadno odstopiti brezplačno v javno last tudi ob 
parcelah štev. 1136, 1032, 1203, 1146, 1142, 1140. 1137. 1040. 1043, 1046, 
1051, 1054, 1059, 1062, 1067, 1070, 1075, 1078, 1083/1, 2, 1084, 1089/2. 
1090/2, 1095/3, 1502/1, 1103, 1106 in 1109, tako da pas šest metrov javnega 
sveta ob savski strugi ne bo pretrgan; 3) bodoči lastniki teli javnih parcelnih 
delov se zavežejo, v slučaju potrebe dajati s teh paree In ih delov za vzdrževalna 
dela ob Savi fašinski materijal proti odškodnini, katero bodo vsakokrat določili 
državni organi za vzdrževanje savskih u ravna I ni h del, vpoštevajoč enake od- 
škodnine drugod ob Savi. (Javna dela) 

23.) Deželni cestarji na Kranjskem in Koroškem so dobivali doslej mnogo 
nižje draginjske doki ade kot državni cestarji. Da se od po more tem deželnim 
cestarjem, se jim dovolijo naslednje draginjske dokladc in sicer: 
a) koroškim cestarjem za moža 550 K, za ženo 100 K, za vsakega otroka 50 K; 
b) kranjskim cestarjem za moža 300 K, za ženo 50 K, za vsakega otroka 50 K. 
Poverjenik dr. Verstovšek predlaga, da gradbeno ravnateljstvo poskrbi vse pot- 
rebno, da se enotno uredi službeno razmerje državnih in deželnih cestarjev tudi 
na Štajerskem zollimi v ostali Sloveniji. (Javna dela) 

24.) Trboveljska premogokopna družba je dne 15. junija t.l. vložila novo 
prošnjo za povišanje dosedanjih cen premoga. Glasom izjave pravnega referenta 
pri predsedništvu deželne vlade okrajnega glavarja dr. Steske, deželna vlada 
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nima pravne podlage, da bi predpisovala Trboveljski družbi maksimalne ali rav- 
itaille cene za premog. Trboveljska družba paje pripravljena določevati cene 
premogli, dogovorno z deželno vlado in postopali sporazumno z deželno vlado 
tudi glede poslovanja družbe in glede emisije novih akcij. Poverjenik za javna 
dela je dal vlogo trboveljske družbe v izjavo rudarskemu nadsvetniku Kropaču. 
Na podlagi pregovorov z akcijsko družbo in izjave rudarskega nad svetnika Kro- 
peča, predlaga poverjenik za javna dela, da se z ozi rom na to, da akcijska druž- 
ba ne bo priznala od deželne vlade enostransko diktiranih cen, kale rili deželna 
vlada sicer ne more uveljavili, sledeče: I) Vzame se na znanje povišanje sedanje 
cene premoga Trboveljske družbe od 368 K za tono na 523 K za tono z dostav- 
kom, da se vse točke kalkulacije koncem tekočega leta kontrolirajo na podlagi 
družbinih knjig in da si deželna vlada pridrži pravico, diferenco, ki bi se pri 
kontroli pokazala v prid družbi, v pošte vati pri določitvi cen premoga za bodoče 
leto. 2) Trboveljska družba namerava investirali v prvi vrsti za otvoritev novih 
premogovnikov Rajhenburg in Huda jama 100,000.000 K. in zahteva, da se v 
kritje teh stroškov v tekočem letu 43,000.000 K vračuna v prodajno ceno pre- 
moga. V slučaju, da bi družba manj investirala, se določa tozadevna tangenta, ki 
se sme vračunati v prodajno ceno na 43 % investiranega kapitala. To velja kot 
navodilo pri kontroli kalkulacije, ki se mora izvršiti koncem tekočega leta. 3) 
Vzame se na znanje izjava Trboveljske družbe, da bo dala na razpolago okrog 
1.000 vagonov premoga po znižani ceni 400 K za tono v aprovizacijske namene 
revnejših slojev in v druge dobrodelne namene (n.pr. za dobrodelne zavode). 4) 
Vzame se na znanje izjava Trboveljske družbe, da se nova emisija akcij ne bo 
prej izvršila, dokler ni dosežen popo len sporazum z deželno vlado oziroma z 
osrednjo vlado. 5) Na znanje se vzame, da seje akcijska družba izrekla za prip- 
ravljeno, da prenese svoje knjigovodstvo tekom dveh mesecev iz Dunaja v 
Ljubljano. 

Predlogi poverjenika za javna dela se sprejmo proti glasu poverjenika dr. 
Verstovška. (Javita dela v roke g. poverjenika) 

25.) D o s t a v • k : Ugotovi se, daje predsednik deželne vlade zapustil po- 
svetovalnico ob 18. uri, da torej ni bil več navzoč pri razpravi glede razveljav- 
il cnja namestitve Rudolfa Babica in pri sledečih razpravah, navedenih v tem 
zapisniku. Sejo je vodil po tem času poverjenik za notranje stvari profesor Re- 
mec. 

Konec seje ob 20. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 10 si ran i. Leso vinski papir brez vodnega znaka. Ošievil 
čcnje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 
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" Govekar Franc, pisatelj, mag ¡stratili svetnik. Rojen 1871 na Igu pri Ljubljani, umrl 
1949 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju, študija ni dokončal. 
Služboval je od 1897 dalje pri uredništvu Slovenskega naroda, 1901 seje zaposlil kot 
konccplni uradnik pri ljubljanskem magistratu, kjer je postal magistralni svetnik. Bil je 
slovenski pisatelj, pristaš naturalistične literarne smeri. Udcjstvoval se je tudi na gle- 
dališkem področju, kjer je bil tajnik, dramaturg, intendant in ravnatelj slovenskega 
narodnega gledališča. Bilje član več ib društev in časopisnih uredništev. 

155' 
ZAPISNIK 
155. S RJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 16. JULIJA 1920. 

Navzoči: poverjenik za notranje stvari profesor Remce, poverjenik za u k in 
bogočastje dr. Vcrstovšck, poverjenik za javna dela inž. Semcc, poverjenik za 
kmetijstvo Jan; dalje okrajni glavar dr. Vodopivee, zastopnik komande dravske 
divizije kapetan L o k a r, dr. Leonid Pitamic. profesor dr. Matija Slavic2 in 
profesor dr. Kovačič. 

Začetek seje ob 16. uri JO. minut. 

V službeni odsotnosti predsednika deželne vlade dr. Brejca predseduje seji 
poverjenik za notranje zadeve profesor Remce. N:i njega povabilo pojasni 
okrajni glavar dr. Vodopivee namen seje, da se namreč ugotovc za Jugoslovan- 
skega zastopnika v delimitaeijski komisiji smernice za postopanje pri določanju 
severnih mej med Jugoslavijo in Nemško Avstrijo na Štajerskem in sicer od 
Hiihnerkogla do madžarske meje. 

Dr. Pitani ic poroča o juridičnem položaju in kompetenci delim itacijske ko- 
misije. Mcrodajcn je člen 29 senžermenske pogodbe, čegar besedilo prečita v 
nemškem prevodu, ki da se popolnoma krije s francoski ni originalom. Po tem 
besedilu je kom peten ca delimitacijske komisije, ki je po časni škili vesteh že 
imenovana, ne da bi se bil vpošteval predlog deželnega predsedništva (glej zapi- 
snik 149 seje), precej omejena. Komisija ima polno moč. da določi mejo med 
geografie nima točkama, določenima v mirovni pogodbi, namreč med 
Hiihncrkoglom in Remšnikom. Pogoji za revizijo upravnih mej je, da zahteva 
popravek ena udeleženih držav in da komisija opravičenost te zahteve pri pozna. 
Glavni princip je, da sme komisija le upravne juridične meje popravljati, izv- 
zemši državne meje, ki so obstojale že pred letom 1914. Ostanejo torej le admi- 
nistrativne meje med okrajnimi glavarstvi. Pri vseh narodnih mejah ima komi- 
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sija edinolc ugotoviti kje gre meja, kije že očrtana v pogodbi, torej pri voti i po 
sredini toka ali dela tega toka, ali pri razvodnici po tej razvodnici, teli namvnih 
mej pa spremeniti ne more. Iz tega sledi, da glede naše meje na Štajerskem pri- 
de le ta črta v poštev, kije zarisana v senžermenski pogodbi, torej tok Mure od 
C mu reka do Rako vije in razvodnica Čez Remšnik. Občine Kaplje nam Nemci ne 
morejo iztrgati, na drugi strani pa tudi mi ne moremo pri Radgoni ničesar zahte- 
vati. Mogoče, da se sporazumeta naš in nemški zastopnik, tla se nam tla kake 
ugodnosti pri Radgoni ali pa da se nam tam dovoli gospodarski transit, ali da se 
vsliodno od Rcmšnika kaj spremeni, ampak to bi že prekoračilo kompetenco 
komisije in treba bi bilo za to posebne pogodbe med obema državama. Komisija 
lahko stavi nasvet, ne more pa kaj z večino glasov skleniti. To je moja interpre- 
tacija člena 29. Omenjam še, da se ta interpretacija tudi strinja s častniškimi ve- 
stmi, da je namreč nemško-avstrijska vlada dobila od mirovne konference iz 
Pariza gotova navodila po katerih je bila kompetenca komisije precej omejena 
in daje Nemška Avstrija ugovarjala tem navodilom, češ daje kompetenca ko- 
misije preveč omejena. Iz tega sklepam, da je bila konferenca v Parizu zato in- 
terpretacijo kakor jaz. 3. t.in. je dr. Rybaf izrazil v "Slovencu" ¡sto mnenje. 

Z ozirom na to podan kratek referat glede j ur ¡d ¡enega položaja te komisije, 
ki nam bo služil kot podlaga za nadaljnja razmotri vanj a. 

Predlogi države S HS se držijo strogo senžermenske pogodbe; spremembe se 
predlagajo le tam, kjer je to po kompetenei delim¡t¿icijskc komisije določeni v 
členu 29 navedene pogodbe mogoče, torej le tam. kjer gre v mirovni pogodbi 
določena meja po kaki administrativni meji. Sprememba te meje se pa predlaga 
le v toliko, v kolikor to zahtevajo lokalni gospodarski interesi. Opozarjati pa 
moram, daje besedilo pogodbe glede enega dela mejne črte nejasno, loje oni 
del, ki je definiran deloma po razvodnici med Dravsko kotlino na jugu in Se- 
ka vsko kotlino na severu, deloma po črti od ene točke naprej, kjer se sreča ta 
razvodnica z administrativno mejo med mariborskim in Upniškim okrajem. 

Navedena razvodnica naj vodi po mirovni pogodbi meja v vsliodno smer. 
Zdi se pa, da so redaktorji mirovne pogodbe prezrli dejstvo, da ta razvodnica ne 
gre vedno proti vshodu, temveč da se ob koncu gorovja Remšnik obrne proti 
jugu. Iz tega se da tudi razumeti, protislovje, ki nastane ako hočemo spraviti v 
sklad faktični tek razvodnice z besedilom mirovne pogodbe po katerem naj bo 
ta baje proti vshodu obrnjena razvodnica meja do točke, kjer se sreča z admini- 
strativno mejo med mariborskim in Upniškim okrajem, od te točke proti scvero- 
vshodu pa naj bo meja ta administrativna meja. Od ravno navedene točke, ki bi 
geografie no ugotovljena bila pri Sv. Duhu, pa ne gre administrativna meja proti 
severo - vshodu, kakor pravi mirovna pogodba, temveč proti jugu. Tekst mi- 
rovne pogodbe v tej točki je torej neizvedljiv. Treba gaje po našem mnenju in- 
terpretirati na tak način, ki najbolj odgovarja ne samo takoj na to točko slede- 
čemu besedilu glede mej, temveč (udi intencijam in d «lui mirovne pogodbe 
sploh. Dve možnosti so dane ali da se potegne meja čez Remšnik. torej čez raz- 
vodnico v ravni črti še nekoliko km naprej do administrativne meje med lipniš- 
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kim in mariborskim okrajnim glavarstvom, na ta način pridemo do one točke od 
koder gre administrativna meja proti severo-vshodu, kakor to predvideva miro- 
vna pogodba. Zelo verjetno je, daje mirovna pogodba na to mejo mislila, ker 
odgovarja ne le etnografskim, temveč tudi lokalnim okolnost im. Zakaj ako gre 
meja ob razvodnici od Remšmka proti jugu, potem napravi nenaravno zarezo v 
jugoslovansko ozemlje ter umetno razkosa župnijo Sv. Duha, njen šolski okoliš 
in kata stia Ino občino BoČ. Zatorej je popolnoma upravičeno domnevati, da je 
mirovna pogodba prezrla, da se v dolgi črti po Rcmšntku gredoča razvodnica 
obrne neredoma od te gore proti jugu, temveč, da je mislila, da obdrži ta razvo- 
dnica svojo vshodno smer nespremenjeno in vseskoz dokler ne trči ob adminis- 
trativno mejo med mariborskim in upniškim okrajem. 

Druga možnost bi bila ta, da sledi meja točno razvodju, da pa ne gre po na- 
vedeni administrativni meji že od točke naprej, kjer trčita razvodnica in admini- 
strativna meja prvič skupaj (namreč pri Sv. Duhu) in to zaradi tega ne. ker gre 
od te točke administrativna meja proti jugu, dočim predpostavlja mirovna po- 
godba da gre proti scvero-vshodu, temveč da sledi nevpoštevajoč administrativ- 
ne meje, razvodnici, ki se obrne pri Sv. Duhu proti severo-vshodu do one točke, 
kjer trči razvodje vdrugič na administrativno mejo. Od te točke gre meja naprej 
proti severo-vshodu, v skladu z besedilom mirovne pogodbe. 

Od teh dveh možnosti odgovarja prva ne le v večji meri kakor druga duhu 
mirovne pogodbe, ker zadošča etnografskemu in gospodarskemu položaju pri- 
zadetega kraja, temveč se strinja tudi več kakor druga možnost z besedilom po- 
godbe. Kajti prva možnost, katero si dovoljujem predlagati kot svoj predlog, 
obdrži vshodno smer, predpisana v mirovni pogodbi, vseskoz do točke, kjer gre 
administrât i vnn meja med tipskim in mariborskim okrajem proti scvero-vshodu, 
kakor določa pogodba, dočim zapusti meja po drugi možnosti sledeč razvodju 
vshodno smer in vrhu tega ne more odgovarjati nadaljnjemu predpisu pogodbe, 
da naj bo administrativna meja državna meja od te točke naprej, ker trčita raz- 
vodnica in administrativna meja skupaj (namreč prvič), to pa radi tega ne, ker 
pravi pogodba, da gre od te točke administrativna meja proti severo-vshodu, 
dočim gre faktično proti jugu. Res je sicer, daje v karti, kije priložena avtentič- 
nemu tekstu mirovne pogodbe (ki paje risana v majhnem merilu I : 1,000.000 
in radi tega za te majhne distance netočna), zarisana navedena zareza. Toda po 
členu 28 pogodbe je tekst merodajen, ako bi si nasprotovala tekst in karta. 

Korektura po pogodbi na. ne izvedljiv način začrtane meje v smislu duha in 
inteneij pogodbe, pa se da tudi zaradi tega strinjati s kompetenco delimitaeijske 
komisije, ker gre v tem slučaju tudi za administrativno mejo. 

V to interpretacijo se bo komisija morala spuščati, če ne bo stvar morala Še 
enkrat nazaj pred mirovno konferenco na Dunaj. To je torej edina točka, kjer se 
gre za veliko spremembo. Mogoče pa, da delimitacijska komisija drugače inter- 
pretira člen 29 mirovne pogodbe. Potem, če bomo videli, da se smatra komisija 
kot za veliko več kompetentno, pridemo do večjih zahtev v smislu predlogov 
subkomisijc. 
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Poverjenik za u k in bogočasljc sc popolnoma pridružuje interpretaciji dr. 
P itami ca. Spuščati se v drugo in v kaka pogajanja, bi bilo ¡z gospodarskih in 
pol ¡tienili vzrokov za bodočnost nevarna. Radgona nima za nas nobene važnos- 
ti. Zas i gurat i si treba le transit radi Prek mu rja. Meje ne bi mogli zadostno zas- 
tražiti, nadaljevalo bi se tihotapstvo in demoralizacija našega ljudstva, vsakih 10 
korakov bi morali imeti financnrja in velika bi bila za nas škoda v gospodar- 
skem in političnem oziru. 

Tudi prof. dr. K ovac ¡č se ¡zreka strogo za dr. Pitam ice vo interpretacijo. Po- 
godba čisto jasno razločuje med upravnimi in naravnimi mejami. Popolnoma 
jasno je torej, da se lahko kaj spremeni, ker se gre za upravne meje, medtem ko 
nikjer ni nič rečenega o kaki spremembi naravnih mej. Kjer je bila pred letom 
1914 internacij ona Ina meja, je seveda kompelenca komisije tudi izključena. 
Glede slučaja pri Ločanah je edino pravilno za nas, da se strogo držimo besedila 
pogodbe. Na Remšniku je stvar odločena, meja ob razvodnici odgovarja katas- 
tralni, farni in šolski meji. Pri Sv. Duhu se mora prerezati tisti tri kot, občina Buč 
se ne sme trgati. Kapetan L o k a r opozarja, daje z besedo "ostwärts" v tekstu 
izrečena samo glavna smer. V karti je črta popolnoma označena. Ni merodajna 
beseda "ostwärts" - črta gre tudi lahko nekoliko proti jugu ali proti severu, tem- 
več beseda "Wasserscheide". Če nam je interpretacija dr. Pitamica ugodnejša, je 
vse v redu. Razvodnica gre ob koti 507, pri Sv. Duhu, čisto proti jugu (dr. Pila- 
mic: "Tukaj je mirovna pogodba neizvedljiva!"). 

Okrajni glavar dr. Vodopivcc smatra pred vsem kot potrebno odločitev alije 
deželna vlada mnenja, da se sme meja spreminjati samo kjer se gre za adminis- 
trativne meje, ali pa sme komisija spreminjati tudi določene naravne meje. Vse 
drugo daje stvar detajla, o katerem bi bilo govorili pozneje. 

Poverjenik za notranje stvari opozarja tudi na oportun i teto. Kot najbolj pre- 
vidno smatra, da se držimo čisto strogo interpretacije dr. Pitamica in naj se prin- 
cip v ničemur ne modificira. Istotako ugotavlja, daje, ker ni nobenega ugovora, 
sprejet princip, da del imitacij ska komisija ni kompetentna spreminjati geogra- 
fici! i h, temveč samo upravne meje. 

Dr. Pitam ic pri poznava, da znači beseda "ostwärts" samo glavno smer in 
poinenja morda toliko, kakor "nicht westwärts". • s tem težava še ni odstranje- 
na. Če pustimo možnost, da gre po mirovni pogodbi meja od Remšnika proti 
jugu, pridemo pri Sv. Duhu do točke, kjer trči razvodnica skupaj z administrati- 
vno mejo med mariborskim in Upniškim okrajem. Mirovna pogodba pa pravi, 
da ne gre meja proti vshodu. Tu moramo biti pripravljeni na ugovor. Kakor je 
videti ¡z detajlne karte, trči pri Sv. Duhu razvodnica na upravno mejo. potem 
gre pa po karti vendar en košček proti jugu. Tuje tekst mirovne pogodbe neiz- 
vedljiv, ker je z geografijo v nasprotju. Dve možnosti obstojita in vprašanje je, 
katera odgovarja bolje besedilu mirovne pogodbe oziroma s katero se manj krši 
drugo besedilo mirovne pogodbe. Vzemimo, da gre res meja po razvodnici do te 
točke doli. Ako zapustimo tukaj besedilo mirovne pogodbe, da gre tukaj meja 
proti jugu po administrativni meji, smo kršili mirovno pogodbo s tem, da nismo 



vzeli tiste smeri proti jugu po administrativni meji. Če vzamemo ravno črto 
proti vzhodu, smo se prvič točno držali vshodne smeri in drugič kršili mirovno 
pogodbo le v tem, da nismo šli ločno po razvod nie i. Pripravljeni pa moramo 
bili, da se bo reklo: razvodnica je merodajna in le se moramo držati. Torej je to 
še vedno bolje, kakor če sledimo administrativni meji proti jugu. 

Poverjenik za javna dela omenja, daje kota 966 popolnoma na naši strani. 
Ta meja po karti znači našo minimalno zahtevo. 

Okrajni glavar dr. Vodo pivce opozarja, da tvori J anče v vrh po mirovni po- 
godbi ravno mejo. Tekst ni prav pravilen, umpak kanu govori za nas. To je do- 
kaz, daje naša interpretacija pravilnu. 

Dr. Pitam ic omenja, da so se v karti držali možnosti, kije za nas manj ugod- 
na, ampak še vedno ugodnejša, kakor en del teksta, ki govori o upravni meji. 
Nemci ne bi mogli staviti nobenih zahtev, ker je tukaj razvodnica. 

Prof. dr. Kovačič predlaga, naj se naš zastopnik v komisiji strogo drži bese- 
dila mirovne pogodbe. Na ta način še največ dobimo, v nasprotnem slučaju pa 
lahko veliko izgubimo ne s'amo na Štajerskem, ampak tudi v Prekmurju. V kaka 
pogajanja se nikakor ni spuščati. 

Dr. Pitam ic izvaja, da sledi princip jasno ¡z člena 29. mirovne pogodbe, kate- 
ri pravi, da bo natančno mejo določila razmejitvena komisija in da bo ta komi- 
sija imela vso moč ne samo da določi linijo glede take meje, kjer je rečeno, da 
se bo na terenu začrtala v mirovni pogodbi predvidena linija, ampak tudi glede 
revizije upravnih mej, v kolikor niso bile pred letom 1914 državne meje. Glede 
teh upravnih mej pa bo elelimitacijska komisija lahko z večino glasov sklenila 
spremembe takrat, kadar zahteva to ena vdeležena država in kadar smatra ona 
tako spremembo za primerno, vendar se bo tudi pri teh spremembah, v kolikor 
bo mogoče, držala upravne meje, vpoštevajoč lokalne in gospodarske razmere. 

Poverjenik za notranje stvari ugotovi, da se s tem principom strinjajo vsi na- 
vzoči in da se vslcd tega izreka deželna vlada, naj zavzame ta princip naš zasto- 
pnik v komisiji. 

Dr. Pitamic: Če bo ta princip tudi sprejet pri komisiji in če izločimo sedaj 
vprašanje meje pri Sv. Duhu, ostane za nas kot sprememba cd i noi e še po pred- 
logih subkomisij točka pri Bubcnbcrgu, ker je to edina točka, kjer pride še ad- 
ministrativna črta v poštev. Tu je vsaj teoretična možnost dana, da zahtevajo 
tudi po lem principu Nemci spremembo administrativne meje od Bubenberga 
naprej do Cmureka. Ta črta je eventuclno odprla za spremembo med Spiljcm in 
Št. lijem pri • u ben bergu pa zahtevamo mi korekturo. 

Okrajni glavar dr. Vodopivcc vpraša glede na predlog okrajnega glavarstva v 
Slovenjem Gradcu, ki se glede Hiihncrkogla ne drži v mirovni pogodbi določe- 
ne točke, alije razmejitvena komisija obvezana tam, kjer ima na licu mesta po- 
tegniti črto, držati se samo na eni strani Hiihncrkogla in na drugi strani kote 250. 
St. Lorcnzcn, ali pa če je upravičena sprejeti tudi drugo mejo. Predlog okrajnega 
glavarstva gre na to, da se potegne mejo od Kaspersteina doli pri Labri ¡ci in čez 
Hiihnerkogcl na St. Lorcnzcn in da obsega tudi Soboto. 
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Poverjenik za notranje stvari opozarja, daje to če se sprejme interpretacija 
dr. P itami ca, popolnoma izključeno. (Pritrjevanje.) 

Okrajni glavar dr. Vodopivoe smatra kot potrebno, da se komisija opozori na 
to možnost in da naš zastopnik, če bi nekaj sprejetemu principu ne odgovarjalo, 
reče, da se mora o tem Šele posvetovali oziroma si poiskati instrukcij od vlade. 
Ker je princip sprejet, pride v postov samo meja od Remšnika do Mure, in vari- 
janti pri Sv. Du lui in pri Bu ben berg u, kjer bi bilo vzravnanjc meje s slrategične- 
ga stališča važno. Potem bi bilo na Štajerskem rešili še del meje med 
Hiilinerkoglom in St. Loren zen. '•• meja se more Sele po naravi rešiti. 

Prof. dr. Kovač i č omenja glede Sobote, naj bi se zahtevala priklop i te v občin 
Pernice in Št. Jernej k .slovenskemu ozemlju. 

Okrajni glavar dr. Vodopivec: Zadostovala bi torej direktiva za našega zas- 
topnika v komisiji, da gleda, da prideta občini Pernice in Št. Jernej k nam. Nap- 
rej gre meja neoporečno, na koncu Remšnika pridemo do precej ravne črte, po- 
tem pa bi bilo treba rektifikacijc, da takozvani Bubcnbcrg pritegnemo k nam. 
ker je to najbolj enostavna meja. Drugi li žalitev, če se držimo principa, sploh ni. 
Opačka kotlina ostane nam, istotako ostane Radgona nesporno Nemcem. Vse 
druge spremembe odpadejo, ker pravi mirovna pogodba, da kjer trči upravna 
meja na Muro, ostane v veljavi upravna meja, Sele od kote 404 naprej bi bilo 
popraviti med Muro in Raabo vzhodno od Tongc mali košček meje, kar se bo 
odločilo na licu mesta. 

Dr. Pi tam i • opozarja, da se utegnejo glede Radgone in Apaške kotline poja- 
viti razna vprašanja gospodarskega pomena, od naše strani n. pr. vprašanje tran- 
zita skozi Radgono od Štajerske na Prekmursko. Nastane vprašanje, ali se bo 
imela komisija sploh spuščati v gospodarske stvari. Po njegovem mnenju v to ni 
kompetentna. VrŠc se baje gospodarska pogajanja že direktno med Dunajem in 
Bclgradom glede nekake gospodarske cone, tako da bi mi imeli prosto železnico 
in Nemci nekak "Grcnzverkchr". Mislim torej, da ta vprašanja sploh ne spadajo 
v kompetenco komisije in da moramo mi vsa taka gospodarska pogajanja a li- 
mine odkloniti. Član 284 mirovne pogodbe že odločuje v Radgoni, da mora na- 
mreč Avstrija prepuščati po celem teritoriju tranzit iz ene v drugo državo, po- 
sebno če se gre za tranzit iz ene države v isto državo, torej od naše v našo drža- 
vo. O tem torej niti govora biti ne more, da bi nam Nemci zapirali pot. Torej se 
nam je popolnoma postaviti na stališče mirovne pogodbe tudi v tem oziru. Prin- 
cipijelno je stvar odločena, kako se bo izpeljala, ne spada v kompetenco komi-' 
sije, ampak je stvar pogajanj med obema državama. 

Poverjenik za uk in bogočastje nasvetujc previdnost glede tranzitnega vpra- 
šanja, sicer obstoji nevarnost, da nas popolnoma zapro. Glavni interes na tran- 
zitu imajo naši ljudje, ki bodo v Radgoni za drag denar prodajali svoje pridelke. 

Dr. Pitam i • dvomi, da ne bi del imitacij ska komisija oziroma njen načelnik, 
kije Anglež, a limine odklonil gospodarska vprašanja in alije sploh oportuno, 
da bi se naš zastopnik spuščal v laka vprašanja ali ne. Razmejitvena komisija bo 
v toliko imela pouvoir, da določi mejo v Muri sami in sicer v sredi regulirane 
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Mure. Če se pa meja tam naredi, pride polovica železnice in mostu itak v našo 
oblast in bodo potem Nemci ravnotuko i uteres i rani kakor mi. Komisija bo imela 
pač lo nalogo, da bo tudi v Muri na mostu samem določila, koliko je naše in 
koliko nemškega. 

Prof. dr. Kovačič se glede Radgone izreka za direktna pogajanja med našo 
državo in Nemško Avstrijo. Tj e kaj gravitirajo prekmurske občine. Napravil naj 
bi se nov most, da bi šel promet če/. Gornjo Radgono. 

Ker se nihče več ne oglasi k besedi smatra poverjenik za notranje stvari raz- 
govor v glavnem delu kot izčrpan. Gre se sedaj Še za direktive našemu zastop- 
niku za slučaj, da se naš princip od komisije ne sprejme, oziroma če Nemci do- 
sežejo, da bo komisija dobila večja pooblastila in smela spreminjati tudi naravne 
meje. 

Dr. P il a mie sc izjavi za to, da naj v tem slučaju našemu zastopniku služi kol 
direktiva obširni, deželni vladi že predloženi referat prof. dr. KovaČiča, nanaša- 
joč se na mejo od Kaplje naprej. Zastopnik v komisiji naj se vsekako postavi na 
stališče minimalne zahteve slovcnjcgraškcga okrajnega glavarstva, naj se izpusti 
severni del Sobote iz našega območja in zahteva za nas samo južni del. Vpraša- 
nje je samo, ali bi nam bilo mogoče dati Nemcem za te ali še evenluelno druge 
pridobitve kake kompenzacije. 

Okrajni glavar dr.Vodopivcc vidi take možnosti samo na Koroškem in sicer 
pri Ostrici in Wölfnilzu in evenluelno v pogajanjih glede celovške elektrarne in 
vodovoda. Po izvršenem plebiscitu, če izpada za nas ugodno, bi se morda še 
dalo za nas kaj večjega doseči, n. pr. korekturo meje, da ne hi šla direktno na 
Hiihnerkogel, temveč nekoliko severno po Labud niči do Ölbacha in potem nav- 
zgor do kote 1186, ker bi bilo tudi iz Strategien i li oz i rov važno, da dobimo 
Hiihnerkogel. 

Po kratkem nadaljnjem razgovoru ugotovi poverjenik za notranje stvari kot 
soglasno mnenje konference, naj se naš zastopnik v razmejitveni komisiji vse- 
kako in z vso odločnostjo postavi na stališče danes sprejete interpretacije člena 
29. mirovne pogodbe, da pa v slučaju, če komisija tega načela ne sprejme, reče, 
da na drugo ni informiran in da se mora, predilo se v kako drugo možnost poda, 
šele informirati pri deželni vladi. Eve • tue I no se bo tekom dogodkov od deželne 
vlade sklicala Še ena konferenca. 

Konec seje ob 18. uri 45 minut. 

B. Remce l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 11 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Zapis- 
nik je natipkan na posameznih listih. Manjka podpis zapisnikarja. 

" Slavic Matija dr., profesor. Rojen 1877 v BuCcČovcih, umrl 1958 v Ljubljani. 
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Bogoslovje v Mariboru I9UU, doktoriral un Dunaju 1905. Strokovno seje izpopolnjeval 
v Egiptu, Palestini in Rimu. Služboval je kot katehet v Celju, 1911 je postal profesor v 
Mariboru, 1920 profesor na teološki fakulteti v Ljubljani, predaval je biblične vede, 
1932-1934 in 1939-1941 je bi] rektor Univerze v Ljubljani. Bilje član Narodnega sveta 
za Štajersko v Mariboru 1918, referent za Prekmurje, 1919 seje udeležil mirovne kon- 
ference v Parizu, 1921 je bil član razmeji t vene komisije med Jugoslavijo in Madžarsko. 
O delu v teh komisijah je objavil dve razpravi. Prevedel je Sveto pismo stare zaveze. 
-Svoje članke je objavljal v Voditelju o bogoslovnili vedah, Bogoslovnem vestniku, Času 
in Mladiki. 
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ZAPISNIK 
156. SEJI- DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
2 DNE 21. JULIJA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
pofesor Remce, poverjenik za u k in bogočastje dr. Vcrstovšck, poverjenik za 
pravosodje l7on, poverjenik za javna dela inž. Scmcc, poverjenik za socijalno 
skrb dr. Gosar, poverjenik za kmetijstvo Jan. 

Začetek seje ob 16. uri 5 minut. 

1.) Dopisu finančne prokurature z dne 15. julija 1920, št. IV 180/20/13, gle- 
de vpisa zdravilišča Rogaška Slatina v trgovski register, se pritrdi. (St. 8236) 

2.) Minist• unutrašnjih dela sc na dopis z dne 17. julija 1920, štev. 15121 
glede ureditve potniškega saobraćaja ¡z inozemstva odgovori, naj bi po mnenju 
deželne vlade ostalo tudi zana prej pri dosednaji praksi, samo da namesto minis- 
trstva unutrašnjih dela stopi deželna vlada za Slovenijo oziroma, da bi se reklo: 
"za teritorij vsake pokrajinske vlade izdaja potna dovoljenja dotična pokrajinska 
vlada poleg vizuma konzulata". (Preds.) 

3.) Z ozi rom na došlo pritožbo prebivalec v iz Št. Ru perla o postopanju tamo- 
šnjega orožnika Čcrneta, se naprosi gospod predsednik deželne vlade, naj inter- 
venira pri poveljstvu orožniške brigade, da se nedostatki odpravijo. (Preds.) 

4.) Za mesto predsednika okrožnega sodišča v Novem mestu se sklene mini- 
strstvu predlagati sodnega svetnika v Novem mestu Jurija Polcnšcka, za mesto 
podpredsednika pri okrožnem sodišču v Mariboru pa dr. Jakoba Toplaka2. Izvrši 
poverjenik za pravosodje. (Pravosodje) 

Predsednik deželne vlade vslcd nujnega posla odide. Predsedstvo prevzame 
poverjenik za notranje stvari. 

5.) Odobri se načrt naredbe o šoferskih izpitih po predlogu poverjeništva za 
javna dela. (Javna dela) 
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6.) Sprejmejo se predlogi poverjenika za javna dela: 
"I) Poročilo računskega ravnatelja Lindtnerja pod štev. 2178 o reviziji odnosno 
o likvidaciji bivšega oddelka deželne vlade za premog, glasom katerega je revi- 
zor izterjal od raznili strank 278.659 K 15 v ter zaključil račime s sedanjim pre- 
bitkom 69.557 K 45 v se v zvezi s prejšnjim tozadevnim poročilom pod štev. 
5219/19 vzame odobruje na znanje. 

2) Računskemu ravnatelju Lindtnerju se prizna za njegovo marljivo, uspeš- 
no, vestno in skoraj eno leto trajajoče delo honorar 12.000 K, na račun katerega 
je 7.000 K. že prejel, 5.000 K se mu pa nakaže iz blagajničnega preostanka, od- 
delka v Jadranski banki. 

3) Blagajnicu i preostanek, ki bo po odbitku Lindtncrjcvcga honorarja znašal 
za sedaj 64.557 K 45 v, ostane na razpolago predsedniku deželne vlade za Slo- 
venijo za vdove in sirote padlih." (Javna dela) 

7.) Na predlog poverjenika za javna dela .se gospodarski komisiji za stvarno 
demobilizacijo naroči, da posodi komisiji za upravo kranjske deželne imovine 
za elektrarno ob Završnici proti 4 % ne mu ob rest ova nju znesek 2,000.000 
K.(Javna dela) 

8.) Glede predloga gradbene direkcije za Slovenijo pod št. 280/priis, da se 
konceptna praktikanta dr. Iko Est in Stanislav Novak, ki sta dne 1. junija 1920 
stopila v službo, imenujeta za provizorna koncipista, se sklene ostati pri dose- 
danjem običaju in zahtevati šestmesečno prakso, predno se pravni praktikant 
imenuje provizoričnim koncipistom. (Javna dela) 

9.) Absolvirnni tehnik ing. Stanko Dimnik' se sprejme s 1. avgustom t.l. kol 
gradbeni praktikant v službo gradbene direkcije za Slovenijo. (Javna dela) 

10.) Na predlog poverjenika za kmetijstvo se sklene predlagati pri ministrs- 
tvu imenovanje gozdarskega komisarja I. razr. ing. Alojzija Stranearja za goz- 
darskega nadkomisarja v Vili. č i no vnem razredu. (Kmetijstvo) 

II.) Prošnji travniškega mojstra Frana Jereba4 za pom akni te v v IX. činovni 
razred se ne ugodi, pač pa se prosilec z veljavnostjo od 1. avgusta 1920 pomak- 
ne v II. stopnjo X. činov nega razreda. (Kmetijstvo) 

12.) Prošnji živinozdravniškega in mlekarskega nadzornika Rado Lcgvarta 
za vpokojilev in vštetje dveletne privatne prakse, ki je bila potrebna za vstop v 
državno službo pri odmeri pokojnine, se v toliko ugodi, da sklene deželna vlada 
ministrstvu predlagati na podlagi § 75 oziroma § 76 službene pragmatike radi 
nesposobnosti prosilce ve za > službo začasno njegovo vpokojilev, pri odmeri po- 
kojnine naj se mu pa ne všieje tudi d velel na privatna praksa, ki je bila potrebna 
za vstop v državno službo. (Kmetijstvo) 

13.) Predsednik deželne vlade se vrne in prevzame zopet predsedstvo. Na 
njegov predlog se sklene od pos lat i brzojavno poročilo o propozicji entent ine 
komisije o izpraznitvi Radgone pod št. 8283 in brzojavni odgovor nn naredjenja 
za evakuacijo Radgone pod štev. 8284. 

Predsednik deželne vlade ostavi zopet sejo. Predsedstvo seje prevzame na 
novo poverjenik za noiranje stvari. 
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14.) Na predlog poverjenika za socijalno skrb sklene deželna vlada: 
"]) Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo posodi Deželni komisiji za 
preskrbo vračajoč ili sc vojn i kov kot lastnici posestva Golnik znesek 3,000.000 
K proti 4 % obre štovanju. 
2) Deželna komisija za preskrbo vračajočih se vojnikov prevzame to posojilo 
izključno v to s vrbo, da napravi na Vojniku zdravilišče za bolne na pljučih v 
prvi vrsti za invalide, v drugi vrsti za drugo prebivalstvo. Dovoliti se mora 
vknjižba na posestvo in zastava opreme." (Soc. skrb.) 

15.) Na predlog poverjenika za u k in bogočastje se sklene, da se posli mest- 
nega magistrata v Mariboru, Celju in Ptuju kot politične uprave 1. stopnje nana- 
šajoči se na uk, dodelc okrajnim glavarstvom v Mariboru, Celju in Ptuju, (uk) 

16.) Ministrstvu za prosveto se sklene predlagati, da izposluje ravnatelju dr- 
žavne višje obrtne šole v Ljubljani in referentu za obrtno šolstvo radi velikih 
zaslug, ki si jih je pridobil za obrtno šolstvo, naslov in značaj dvornega svetni- 
ka, (uk) 

17.) Za računska praktikanta pri knjigovodstvu deželne vlade se imenujeta 
Viktor Nachtigall* ¡n Josip Jancžič1 ; poslednji ker odide računski praktikant 
islotam Leopold Koman v kratkem v aktivno vojaško sužbo. (notranje) 

18.) Poverjenik za notranje stvari poroča o občinskih volitvah v Sloveniji ¡n 
predlaga: "Tiskarna, ki bo izdala tiskovine za občinske volitve v Sloveniji, mora 
tiskovine za volilne imenike najprvo in čimprejc odposlali okrajnim glavars- 
tvom (magistratom, političnim ekspozituram). 

• ko bodo ¡mele občine te tiskovine do konca meseca julija v rokah, je upati. 
da bodo volilni imeniki in 3 poverjeni prepisi skončani do 15. avgusta (nedelja). 

Ta dan naj bi se volilni imeniki v vseh občinah razpoložili in ta dan naj bi se 
razpo ložite v razglasila (§ 9) - (8 dni plus 3 dni). Rcklamacijsko postopanje bo - 
ako bodo okrajna glavarstva hitro uradovala - končano do 5. septembra. Nalo 
bodo občine na podlagi raklamacijskih razsodb popravile imenike in volitve se 
lahko razglasijo (§ 12) v nedeljo dne 12. septembra. Ker se morajo volitve vsaj 
4 tedne prej objaviti (§ 12), naj se določi nedelja dne 17. oktobra 1920, kot 
dan občinskih volitev v Sloveniji. Predlog se sprejme, (notranje) 

Konce seje ob 19. uri 45 minut. 

Pfeifer l.r. Dr. Breje l.r. 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lcsovinski papir lirez vodnega znaka. Zapisni- 
kar je bil Pfeifer. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

Toplak Jakob dr., pravnik, dvomi svetnik. Rojen 1861 pri Sv. Bollcnku v Sloven- 
skih goricah. Pravo v Gradcu 1889, promoviral 1891. Služboval je v Ljubljani kot prak- 
tikant 1886-1888, kot avskultant 1888-1892, kot adjunkt 1892-1899, kot sodni tajnik 
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1899-1907, kot dežel nosodni svetnik 1907-1914, kot višji dežel nosodni svetnik 1914- 
1917, 1920 je bil premeščen k okrožnemu sodišču v Mariboru, kjer je bil podpredsed- 
nik, 1922 je postal dvorni svetnik in predsednik okrožnega sodišča v Mariboru. 1924 je 
bil upokojen. 

" Dimnik Stanko ing. gradbeništva, profesor. Rojen 1891 v Postojni, umrl 1980 v 
Ljubljani. Realko v Ljubljani 1910, tehniško fakulteto v Ljubljani 1920. Služboval je od 
1920 dalje kot gradbeni praktikant pri gradbeni direkciji v Ljubljani, nato pa kot pro- 
fesor na državni obrtni kasnejši tehnični srednji šoli v Ljubljani, kjer je postal ravnatelj 
šole. Honorarno je predaval tudi na tehniški fakulteti v Ljubljani. Strokovne članke je 
objavljal v strokovnih glasilih, bil je tudi gradbeni projektant. 

4 Jereb Frane, travniški mojster, ekonom. Rojen 1871 v Cerknem. Končal je kmetij- 
sko šolo v Češki Lipi, državno enološko pomološko šolo v Klostcrncuburgu ter kmetij- 
ski zadružni tečaj na Dunaju. Služboval je kot ekonomski praktikant 1891-1892 na 
veleposestvu grofa Barba na Rakovniku, 1896-1897 je bil ekonomski pristav v Lipkovi 
vodi na Češkem, 1900-1902 pri bosansko-hercegovski vladi v Sarajevu na postaji v 
Butmiru. 1902-1904 v Novem Marofu na Hrvatskem pri grofu Erdöcliju, 1904-1906 pri 
Baumgartncrju na Fužinah, 1906-1910 v Mekinjah pri Kamniku, 1910-1911 pri sloven- 
ski kmetijski družbi v Trstu, kjer je bil strokovni tajnik, 1911 je bil imenovan za trav- 
niškega mojstra pri deželnem odboru za Kranjsko, 1919 je bil dodeljen komisiji za 
začasno vodstvo in likvidacijo deželne imovine za Kranjsko, 1920 je bil premeščen k 
vnovčevalniei Ljubljana, nato k poverjeništvu za kmetijstvo, 1922 je postal pomočnik 
ekonoma okrajnega glavarstva v Litiji, 1923 je bil upokojen, 1924 reaktiviran in je 
služboval do leta 1930, nazadnje pri kmetijskem oddelku banske uprave Dravske bano- 
vine. 

5 Nahtigall Viktor, višji finančni inšpektor. Rojen 1900 v Ljubljani, umrl 1970 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1920, služboval je pri finančni direkeiji v Ljubljani, 
nazadnje kot višji finančni inšpektor. 

6 Janežič Josip, uradnik. Gimnazijo v Št. Vidu nad Ljubljano 1920. Služboval je pri 
delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani, 1938 je bil premeščen v Beograd. 

157' 
ZAPISNIK 
157. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 29. JULIJA 1920, 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za notranje stvar 
profesor Remee, poverjenik za pravosodje Fon, poverjenik za javna dela inž. 
Se mee in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 17. uri 10 minut. 

1.) Po predlogih poverjeništva za pravosodje se sklenejo ministrstvu predla- 
gati imenovanja naslednjih sodnih uradnikov od VI.-IX. činovnega razreda v 
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Sloveniji (glej priloženo listo). (Pravosodje) 
2.) Na predlog predsednika deželne vlade se sklene napraviti na ministrstvo 

pravde vlogo za ustanovitev upravnega sodišča za Slovenijo in Dalmacijo s se- 
dežem v Ljubljani. Izvrši poverjeništvo za pravosodje. (Pravosodje) 

3.) Absolví rani jurist Josip Hribernik se sprejme v službo pri policijskemu 
ravnateljstvu kot koneeptni praktikant. (Notr.) 

4.) Poverjenik za notranje stvari opozarja, da je Slovenija ta čas brez druš- 
tvenega in shodnega prava, ker je bil prejšnji avstrijski zakon ukinjen z nared- 
bama narodne vlade SHS z dne 25. novembra 1918, štev. 134 in 13.5, ti naredbi 
pa začasno ukinjeni z naredbo ministrskega sveta z dne 20. maja 1919. Sklene 
se osrednji vladi predlagati razveljavljenje začasne naredbe z dne 20. maja 1919 
in zopetno vpostavitev naredb narodne vlade SHS z dne 15. novembra 1918, 
štev. 134 in 135. Izvrši poverjenik za notranje stvari. (Notr.) 

5.) Poverjenik za notranje stvari opozarja dalje na slučaje, da se brez vedno- 
sti deželne vlade iz raznih resortov vpoklicujejo v službovanje k ministrstvom 
m premeščajo uradniki, kar utegne imeti slabe posledice glede discipline in evi- 
dcnee.Deželni predsednik pripomni, da utegnejo tem potom na podlagi enos- 
transkih informacij prihajati na važno mesto nevredni elementi, kar jemlje ve- 
selje do službe drugim uradnikom, ki se drže službenega pota. Sklene se, daje 
osrednjo vlado naprositi, da se ukine tako postopanje. Izvrši predsednik deželne 
vlade. (Preds.) 

6.) Predsednik deželne vlade vpraša kaj je z volitvami v okrajne zastope. Po- 
verjenik za notranje zadeve pojasni, da se bodo mogle izvršiti šele potem, ko 
bodo volile občine. 

7.) Odobri se dopis predsednika deželne vlade na ministrstvo zunanjih zadev 
štev. 8704 v zadevi koroškega plebiscita. 

8.) Koneeptni praktikant pri poverjen i.št vu za socijalno skrb Ivan S libar se 
imenuje s l. avgustom 1920 za koneipista v provizorični lastnosti. (Soc. skrb.) 

9.) Narednik vodnik Jakob Adamič se imenuje stalnim upraviteljem invalid- 
skih zavodov v IX. Činovnem razredu državnih uradnikov s 1. avgustom 1920. 
V službena leta se mu vštejejo do I. avgusta 1920 17 let in 10 mesecev dejanske 
državne službe in pet vojnih let. (Soc. skrb.) 

10.) Sklep deželne vlade z dne 7. marea 1919 glede postopanja s prošnjami 
za miloščino vdovam in sirotam po državnih nameščencih se spremeni v tem 
smislu, da odslej pover¡enistvo za socijalno skrb prevzame ureditev prošenj dr- 
žavnih nastavljeneev oziroma njihovih svojcev za miloščino in jih bo reševalo v 
sporazumu z delegacijo ministrstva financ, ki ima za to potrebni kredit. (Soc. 
skrb.) 

11.) Dvorni svetnik v p. dr. Frane Zupane se imenuje za predsednika komi- 
sije za nadpregled invalidov in za zdravniškega sbetovalea pri poverjen i št vu za 
socijalno skrb v smislu naredbe ministrskega sveta z dne 18. julija 1919 Ur. I. 
575, in naredbe delegacije ministrstva fi nane v Ljubljani z dne 20. maja 1920, 
št. a IV, 134/4 ex 1920. (Soc. skrb.) 
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12.) Pobiranje mostarine na mostu čez Savo v Krškem (št. 1658 in 1983 Ur. 
1. štev. 75) od oseb, ki bodijo peš čez most se takoj ukine. (Javna dela) 

13.) Upokojenim cestni jem, njih vdovam in sirotam na Koroškem, ki so nnši 
državljani, se, dokler ni uradu i h dokumentov o njim pri stoječ ili prejemkih, takoj 
nakažejo prejemki, ki bi jim šli po predpisih za kranjske deželne cestarje z dra- 
ginjsko doklado vred in računajoč polno osnovno pokojnino 30 K na mesec, 
kakor če bi bili služili 37 Ici. 

To velja dotlej, da se dobe uradni dokumenti od njihovih od koroškega de- 
želnega odbora nakazanih prejemkih; po te dokumente je pisali našemu posla- 
ništvi! na Dunaj; kadar se dobe ti dokumenti se napravi obračun s prejemki gle- 
de na prejete in po dekretih pri stoječe prejemke izvzemši draginj sk e dok lade. 

Kenschnigu, ki ima od leta 1908 nakazano starostno podporo mesečno 33 K. 
se dovoli draginj ska doklada, kolikšno dobivajo sedaj upokojeni deželni cestarji 
na Kranjskem (100 %). 

Vsi prejemki se nakažejo od listega časa, ko je Koroška dežela prenehala s 
plačevanjem, od šle vš i éventuel ne prejemke na račun avionom ne uprave v Slo- 
veniji v tem času. 

Stroški, ki bodo s tem združeni se pokrivajo, ako ne bo drugega kredita na 
razpolago, na račun vzdrževanja državnih in deželnih cest. (Javna dela) 

14.) Sprejme se načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo v spora- 
zumu z oddelkom ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, s katero se 
razveljavljajo naredbe deželne vlade za Slovenijo glede omejitve svobodnega 
prometa s surovimi kožami, usnjem in obutvijo. (Preds.) 

15.) Ne sprejet i m in nezaposlenim častnikom se tudi po končani demobiliza- 
ciji, loje od 1. junija t.l. dalje izplačujejo z oziram na obstoječo draginjo še na- 
dalje vse doslej dovoljene jim pristojbine v dosedanji višini. (Preds.) 

Prihodnja seja v sredo dne 4. avgusta 1920 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 15 minut 

Dr. Brejc l.rl 
zapisnikar. predsednik. 

(PRILOG) 

Na podlagi teh predlogov bi bili: 

I. UvrŠČcni na sis temizo vana mesta na svojih si u /ben ih ni es ti h d ežc hi os od ni 
svetniki preko sistcinizovanega stanja: pri deželnem sodišču v Ljubljani dr. 
Pavel Skaberne in Peter Keršič, pri okrožnem sodišču v Celju dcžclnosodni 
svetnik v Gorici dr. H ink o StepančiČ (začasno), pri okrožnem sodišču v Mari- 
boru dr. Ožball I launig, pri okrožnem sodišču v Novem mestu dr. Ščitom ir 
Dolenc (začasno), državni pravd ni k preko sistem izo va nega stanja dr. Robert 
Ogoreutz v Ljubljani. 



II. Imenovani: 
1.) za de/cl no sodne svetnike: 
pri deželnem sodišču v Ljubljani: deželnosodna svetnika in predstojnika o kraj- 
ni li sodišč Oton Vi die'' v Litiji in dr. Adolf Kaiser v Kostanjevici ter državni 
pravdnikdr. Ivan Modic v Ljubljani, dalje okrajni sodnik dr. Ivan Sirko v Ljub- 
ljani preko s i steni izo va nega stanja; pri okrožnem sodišču v Celju: okrajni sod- 
nik dr. Andrej Novak v Celju (začasno), dalje okrajni sodnik Fran Tiller v Ce- 
lju preko sistemizovanega stanja; pri okrožnem sodišču v Mariboru: državnega 
pravdnika namestnik Josip Z orzi v Go ri e i (začasno), dalje okrajni sodnik Josip 
Lenart v Mariboru in okrajni sodnik in sodni predstojnik v Marnbergu dr. Josip 
Tombak preko sistemizovanega stanja; pri okrožnem sodišču v Novem mestu: 
okrajna sodnika Anton Cigoj v Tolminu (začasno) in dr. Josip Fisehingcr v 
No vein mestu. 
2.) zsi dcžcliiosodnc .svetnike in predstojnike okraju ili sodišč: 
okrajni sodniki in sodni predstojniki Fran Küsse) v Trebnjem, Ivan Žemljic v 
Ormožu, Ivan Seriiec v Šoštanju, Anton Zdolšck' v Kozjem, Anton Kuj Tež v 
Ložu in Ivan Rom old v Slov. Gradcu. 
3.) za dcžcliiosodncgn svetnika preko sistemizovanega .stanja na svojem 
službenem mestu okrajni sodnik preko sistemizovanega stanja dr. Rupert Celes- 
tina v Črnomlju. 
4.) za okrajne sodnike in sodne predstojnike: sodniki Alojzij Žigon v lJod- 
çradii za Lilijo (začasno), dr. Ivan Močnik v Ribnici za Višnjo goro. dr. Fran 
Že n ko v Kranju za Brdo, dr. Fran Li psa v Celju za Št. Lenart, Julij K ud er v St. 
Lenartu za Marenberg, dr. Vojteh Hočevar v Kozjem za Gornji Grad, dr. Frane 
Lozar v Sevnici za Kostanjevico, Jakob Jerman v Litiji za Žužemberk. 
•-) za okrajne sodnike: okrajni sodnik in sodni predstojnik Stanko J enei č na 
Vrlin ¡ki za višje deželno sodišče v Ljubljani (cveti tue Ino z dingt ni nad lovom), 
sodniki Alojzij Nendl* v Mokronogu za Celje, dr. Davorin Scnjor v Mariboru 
za Maribor, dr. Ivan Krašek v Celju za Celje, dr. Blaž Rei ehm unii brez stalne- 
ga službenega mesta za deželno sodišče v Ljubljani, dr. Alojzij Lešnik v Slo- 
venski Bistrici preko sistemizovanega stanja na svojem službenem mestu, dr. 
Josip Saše)9 brez stalnega službenega mesta za deželno sodišče v Ljubljani, 
Alojzij Hočevar v Mokronogu za Novo mesto, Kajetan vitez I'rem erst ein brez 
stalnega službenega mesta za deželno sodišče v Ljubljani, dr. Leopold Vičar v 
Konjicah za Celje preko sistemizovanega stanja, dr. Ernst Kobe1" v Škofji Loki 
?a Kranj preko sistemizovanega stanja, dr. Vladimir Travner v Ptuju in dr. Ga- 
spar Stoj kovic (ta začasno) pri deželnem sodišču v Ljubljani na svojih službe- 
nih mestili preko sistemizovanega stanja. 
6.) za državnega pravdnika v Celju državnega pravdnika namestnik tir. Josip 
1'ožarvCclju. 
'•) za namestnike državnik pravilnikov sodniki dr. Ivan Hojuik v Gor. Rad- 
goni in dr. Male Zorjan" brez stalnega službenega mesta za Maribor, dr. Mar- 



tin Rus brez stalnega službenega mesta za Celje. 

III. premeščeni 
1.) okrajna sodnika in sodna predstojnika dr. Fran Kalan iz Žužemberka v 
Velike Lašče, dr. Avgust Leitgeb iz Višnje gore na Vrhniko. 
2.) okrajna sodnika Jakob Luznar,z preko sistemizovanega stanja iz Kostanje- 
vice v Novo mesto, Anton Avscc ¡z Novega mesta k deželnemu sodišču v Ljub- 
ljani. 
3.) sodnika Božidar Romih iz Šoštanja v Sevnieo, dr. Tomo Turato iz Črnom- 
lja v Ljutomer (uradno). 
4.) državnega pravd ni ka namestnik Viljem Lauren čak iz Maribora v Ljub- 
ljano. 

IV. stalna mesta sodnikov bi se podelila sodnikom brc/ stalnega službenega 
mesta: 
dr. Štefanu Vodošku13 v Celju, dr. Rudolfu S ajo vicu pri višjem deželnem sodi- 
šu v Ljubljani, Miroslavu Schmidingcrju v Črnomlju, Niku Ivanu Vrablu v 
Mariboru, dr. Ri hard u Tomšiču" v Slovenjem Gradcu, Ivanu Trinkausu'11 v 
Gornji Radgoni, Valentinu Erženu16 v Škof j i Loki, dr. Janku Košanu17 v Ptuju, 
Miju Cernošu1* v Konjicah, Alojziju Šumcnjaku1' v Šmarju, dr. Josipu Kavči- 
ču v Slovenski Bistriei, Josipu Trojelu20 v Kozjem, Francu ZÖrerjn21 v Laš- 
kem. 

Predlagajo se: 

I.) Na mesta viš. dež. sod. svetnikov pri viš. dež. sodišču v Ljubljani: 1.) viš. 
dež. sod. svetnik pri dež. sod. v Ljubljani Rudolf Persehe, 2.) prvi drž. pravdni k 
pri drž. pravdništvu v Ljubljani Božidar Bežek, 3.) viš. dež. sod. svetnik pri dež. 
sodišču v Ljubljani Frane Peteri in, 4.) dež. sod. svetnik pri dež. sodišču v Ljub- 
ljani dr. Edvard Pajnič, 5.) dež. sod. svetnik pri okrožnem sodišču v Celju Ivan 
Dougan. 

II.) Na mesta viš. dež. sod. svetnikov pri dež. sodišču v Ljubljani; I.) dež. sod. 
svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani Fran Rckar, 2.) dež. sod. svetnik z naslovom 
in značajem viš. dež. sod. svetnika pri dež. sodišču v Ljubljani Alojzij Zebre, 3.) 
dež. sod. svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani Anton Mladič, 4.) dež. sod. svetnik 
pri dež. sodišču v Ljubljani Anton • u lovec. 

III.)Na mesta viš. dež. sodišča svetnikov pri okrožnem sodišču v Celju: l.) dež. 
sod. svetnik pri okrožnem sodišču v Celju Ivan PrcmŠak, 2.) dež. sod. svetnik 
pri okrožnem sodišču v Celju dr. Valentin Flerin. 

IV.) Na mesta viš. dež. sod. svetnikov pri okrožnem sodišču v Mariboru: 1.) 
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dež. sod. s vein i k z naslovom in značajem vis. dež. sod. svetnika pri okrajnem 
sodišču v Št. Lenartu dr. Josip Kron vogel, 2.) dež. sod. svetnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru dr. Franc Pc i ti er, 3.) dež. sod. svetnik z naslovom in znača- 
jem viš. dež. sodišče svetnika pri okrožnem sodišču v Mariboru Josip Slcrgci"". 

V.) Na mesto viš. dež. sod. svetnikov pri okrožnem sodišču v Novem mestu: I.) 
dež. sod. svetnik pri okrožnem sodišču v Novem mestu dr. Vladimir Pocrster', 
2.) dež. sod. svetnik pri okrožnem sodišču v Novem mestu Jurij Kozina. 

VI.) Na mesto l. drž. pravd nika v Ljubljani: državni pravd ni k v Celju Niko Do- 
minico. 

VIL) Na mesto VI. čin. razreda (sekcijski svetnik) pri poverjeništvu za pravo- 
sodje: dež. sod. svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani Anton Nagode. 

Vili.) Na mesto sodnega nadzornika v VI. Čin. razredu: dež. sod. svetnik preko 
sistem izi ranega stanja Ivan V rancie. 

IX.) Na mesta viš. dež. sod. svetnikov v VI. čin. razredu pri okrajnih sodiščih na 
deželi: I.) dež. sod. svetnik pri okrajnem sodišču v Postojni sedaj v Slovenjem 
Gradcu dr. Jakob Doljan"4, 2.) dež. sod. svetnik pri okrajnem sodišču v Ribnici 
Anton Mcjač"'. 

1 Original. Zapisnik obsega 10 strani (od tega priloga 7 strani). Lesov in ski papir brc/, 
vodnega znaka. Manjka podpis zapisnikarja. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo iz- 
vedeno naknadno s črnilom. 

2 llribcmik Josip, pravnik, odvetnik. Rojen 1892 v Braslovčah, umrl 1978 v Ljub- 
ljani. Pravo končal 1920. Od 1920 je služboval kot praktikant pri okrožnem sodišču v 
Celju, kjer je postal avskultant. Izstopil je iz državne službe in se posvetil odvetništvu, 
bilje odvetniški kandidat, 1936 je odšel v Beograd, kjer je bil pri finančnem svetniku 
dr. Martinu Pavlicu, samostojen odvetnik je postal 1946. 

3 Vidic Oton, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1867 pri Sv. Pavlu pri Preboldu. 
Gimnazijo v Celju 1887, pravo na Dunaju 1894, sodni izpit v Gradcu 1897. Služboval jo 
od 1893 dalje kot notarski kandidat v Kostanjevici in v Celju, nato kot odvetniški kan- 
didat v Celju, 1895 kot pripravnik na sodišču v Celju, 1897 kot adjunkt v Radečah, 1902 
je bil premeščen v Ljubljano, 1907 je postal tajnik sodišča v Celju, 1913 je postal dežel - 
nosodni svetnik in predstojnik sodišča v Litiji, 1920 je bil premeščen k deželnemu so- 
dišču v Ljubljani, 1925 je postal višji deželnosodni svetnik, 1929 je bil preveden v sod- 
nika okrožnega sodišča, 1930 je bil upokojen. 

4 Cigoj Anton, deželnosodni svetnik. Rojen 1880 v Tržiču (Monfalcone), umrl 1922. 
Pravo končal v Pragi. Služboval je 1907 kot praktikant pri okrožnem sodišču v Gorici, 
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postal je avskultant in bil premeščen v Rovinj, 1908 je bil premeščen nazaj v Gorico. 
1910 je postal sodnik v Tolminu, 1920 je bil dodeljen okrožnemu sodišču v Mariboru, 
oziroma okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, 1920 je postal dcžclnosodni svetnik in 
nato premeščen v Novo mesto. 

5 ZdolŠek Anton, dcžclnosodni svetnik. Rojen 1877 v Ponikvi ob Južni železnici. 
Pravo končal v Gradcu 1902. Služboval je od 1902 kot praktikant v Celju, avskultnnt 
1903 v Celju, 1907 v Šmarju pri Jcl.šab, 1908 v Postojni, 1909 je poslal sodnik v 
Krškem, 1910 v Laškem, 1920 v Kozjem, 1920 je postal dcžclnosodni svetnik, 1921 je 
bil upokojen. 

6 Celestina Rupert dr., dcžclnosodni svetnik. Rojen 1881 v Toplicah pri Zagorju, 
umrl 1927 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1899, pravo na Dunaju 1905, sodni izpit v 
Gradcu 1909. Služboval je od 1905 dalje v Ljubljani, 1906 je poslal avskullani, 1909 je 
bil premeščen v Novo mesto, 1910 je postal sodnik v Črnomlju, 1920 dcžclnosodni 
svetnik, 1925 je bil premeščen v Radovljico, kjer je postal predstojnik sodišča. 

7 Žigon Alojzij, predsednik vrhovnega sodišča LRS. Rojen 1886 v Volčjem gradu 
pri Sežani, umrl 1964 v Ljubljani. Gimnazijo v Gorici 1905, pravo v Gradcu 1909. 
sodni izpit v Trstu 1912. Služboval je kot pripravnik v Komnu, 1910-1912 v Trstu in v 
Podgrndu v Istri. Med I. svetovno vojno je bil ovaden zaradi veleizdaje, poslanje bil na 
fronto, nato se je vrnil v Pod grad, po prevratu 1918 je bil zapri v Veroni, nato je 
pribežal v Jugoslavijo, služboval je kot sodnik v Sevnici, Litiji in v Ljubljani, kjer je 
1929 postal sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 1941 seje vključil v OF, 1941-1943 
je bil predsednik odbora OF na sodišču, nato je bil aretiran in odpeljan v taborišče Da- 
chau, po osvoboditvi je postal predsednik sodišča slovenske narodne časti, 1947 pa 
predsednik vrhovnega sodišča LRS, 1948 je zaprosil za razrešitev inje bil upokojen. 

s Ncndl Alojzij, dcžclnosodni svetnik. Rojen 1879 v Št. Jurju ob Južni železnici. 
Gimnazijo v Celju 1900, pravo v Gradcu 1903, sodni izpit 1912 v Gradcu. Služboval je 
od 1908 dalje kot praktikant v Celju, 1909 kot avskultant v Celju, 1912 je imenovan za 
sodnika, 1913 je postal sodnik v Mokronogu, 1919 sodnik v Celju, 1927 je postal dcžcl- 
nosodni svetnik, 1929 sodnik okrožnega sodišča v Celju, 1933 predstojnik sreskega 
sodišča v Celju, 1941 je bil zaprt in izseljen v Srbijo. 1944-1945 je bil v Ćupriji pred- 
sednik NOF, po vojni je bil 1945 delegat okrajnega sodišča v Celju in nato tajnik ok- 
rožnega sodišča v Celju. Kot študentje bil Član akademskega društva Triglav, bilje član 
Sokola, v Ćupriji pa Član KUD Frane Rozman. 

9 Šašcl Josip dr., dcžclnosodni svetnik, etnograf. Rojen 1883 v Slovenskem Plnj- 
berku na Koroškem, umrl 1961 v Pre valj ali. Gimnazijo v Celovcu 1904, pravo v Pragi z 
doktoratom 1911, sodni izpit v Gradcu 1914. Služboval je od 1910 dalje kot praktikant 
v Celovcu, 1911 kol avskultant, 1915 je imenovan za sodnika, 1919 sodnik v Vclik- 
oveu, 1920 sodnik na Pre valjali, 1922 okrajni sodnik v Šmarju pri Jelšah, 1927 je postal 
dcžclnosodni svemik in predstojnik sodišča, 1936 je bil premeščen v Ljubljano, postal je 
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1946 je bil upokojen. Objavljal je narodopisne, 
zgodovinske, jezikovne, dom ozn anst vene in toponomastične Članke. Pisal je o ljudskem 
pravu, o koroških geografskih imenih. Do leta 1918 je imel priimek Wieser. 

10 Kobe Ernst dr., sodnik. Rojen 1886 v Novem mestu, umrl 1934 v Zagrebu. Gim- 
nazijo v Novem mestu, pravo v Pragi 1912, sodni izpit 1914 v Gradcu. Služboval je od 
1911 dalje kot pripravnik in avskultant v Novem mestu, 1914 na sodišču v Školji Loki. 
1917 je postal sodnik, 1918 sodnik v Škof j i Loki, 1920 sodnik v Kranju, 1930 je postal 
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sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1933 je imenovan za vodjo sreskega sodišča v 
Ljubljani. 

11 Zorjan Mate dr., sodnik, državni tožilec. Rojen 1884 v Šaloveih pri Ptuju. Pravo v 
Gradcu 1910, promoviral 1911, sodni izpit v Gradeu 1913. Služboval je od 1910 dalje 
kot praktikant v Mariboru, 1911 knl nvskuhani, 1915 je poslal sodnik, 1920 okrajni 
sodnik, 1922 je bil imenovan za namestnika državnega pravilnika, 1934 je posted 
državni tožilee v Mariboru, 1941-1945 ni bil v službi, 1945 je zaprosil za upokojitev in 
1946 je bil upokojen. V letih 1918-1920 je bil v italijanskem ujetništvu. 

12 Luznar Jakob, deželnosodni svetnik. Rojen 1897 v Dolenji vasi, srez Kranj. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1902, pravo na Dunaju 1907, sodni izpit 1910 v Gradcu. Služboval je 
od 1907 dalje kot pripravnik, 191 ) je poslal sodnik v Kostanjevici, 1918 okrajni sodnik 
v Kostanjevici, 1920 je bil premeščen v Novo mesto, 1922 je postal deželnosodni svet- 
nik v Novem mestu, 1929 sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu, 1936 je bil 
upokojen. 

" Vodošek Štefan, sodnik. Rojen 1872 v ŽupeČji vasi pri Ptuju. Gimnazijo v Novem 
mestu 1895, pravo v Gradcu 1906, sodni izpit v Gradeu 1912. Služboval je od 1906 
dalje kot praktikant, 1907 avskultant v Gradcu, 1914 je postal sodnik h re • stalnega 
službenega mesta, nato sodnik v Celju in v Laškem, 1921 v Slovenski Districi, 1931 je 
postal predstojnik sreskega sodišča v Slovenski Bistrici, 1935 je bil upokojen. 

14 Tomšič Rihard dr., sodnik. Rojen 1877 v Ljubljani, umrl 1933 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Ljubljani, pravo v Gradeu 1910, sodni izpit 1919 v Ljubljani. Služboval je od 
1910 dalje kot pripravnik, 1911 avskultant, 1919 je poslal sodnik brez stalnega 
službenega mesta, 1920 v Slovenj Gradeu, 1921 je postal sodnik v Dolnji Lendavi. 1925 
okrajni sodnik, 1928 je bil premeščen v Črnomelj, kjer je bil 1929 postal predstojnik 
sreskega sodišča. 

15 Trinkaus Ivan, sodnik. Rojen 1887 v Žitnici, srez Maribor, umrl 1941. Končal je 
Pravo. Služboval je od 1913 dalje kot praktikant v Mariboru, 1915 avskultant, 1919 je 
Postal sodnik brez stalnega službenega mesta, 1920 sodnik v Gornji Radgoni, nato v 
Slovenskih Konjicah, Mokronogu, 1922 v Brežicah, 1924 je postal okrajni sodnik v 
Mariboru, 1927 pa predstojnik sodišča v Ljutomeru. 

'' Lržen Valentin, sodnik. Rojen 1882 v Zgornjih lutnjah. Gimnazijo v Kranju. 
Pravo na Dunaju 1912, sodni izpit 1919 v Ljubljani. Služboval je od 1912 dalje kot 
Praktikant v Gorici, 1913 avskultant v Gorici, 1919 avskultant v Kranju. Celju in 
Pliberku, 1919 je postal sodnik brez stalnega službenega mesta v Školji Loki, 1920 sod- 
nik v Slovenj Gradeu, 1921 v Škofji Loki in Ljubljani, 1922 je bil premeščen v Krško, 
'936 na Brdo pri Lukovici, 1945 je bil izvoljen za stalnega sodnika v Kranju, 1946 je 
bil upokojen. 

1 Košan Janko dr., sodnik. Rojen 1887 v Mariboru. Gimnazijo v Mariboru 1907, 
pravo v Gradeu 1913, promoviral 1915, sodni izpit 1919 v Ljubljani. Služboval je od 
leta 1913 dalje kot praktikant, 1915 avskultant, 1914-1918 je •1 v vojski, po prevratu 
1918 je bil Maistrov borec za slovensko severno mejo, 1920 je postal sodnik brez stal- 
nega službenega mesta, 1921 je postal sodnik na Ptuju, 1923 je bil premeščen v Celje, 
'925 je postal predstojnik okrajnega sodišča v Ormožu, 1936 je bil predstojnik sreskega 
sodišča v Dolnji Lendavi, 1941-1945 je bil izseljen na Hrvaško, živel je v DuboŠnici na 
otoku Krku, julija 1945 seje vrnil v Slovenijo, imenovanje bil za sodnika okrožnega 
sodišča v Ljubljani, 1948 je bil upokojen. V NOB je sodeloval od 1941 dalje. 
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IS Černož Mijo, sodnik. Rojen 1881 v Sevnici. Gimnazijo v Ljubljani 1904, pravo 
1913, sodni izpit 1919. Služboval je od 1913 kot pripravnik, 1916 nvsktiltant, 1920 je 
poslal sodnik brez stalnega službenega mesta, sodnik v Slovenskih Konjicah, 1921 sod- 
nik v Laškem, 1925 je poslal predstojnik okrajnega sodišča v Tržiču, 1935 je bil sodnik 
okrožnega sodišča v Novem mestu, 1945 sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1946 je 
bil upokojen. 

'* Šumenjak Alojzij, deželnosodni svetnik. Rojen 1885 v Slomih pri Ptuju. Gim- 
nazijo v Mariboru 1907, pravo v Pragi 1912, promovi ml 1917 v Pragi, sodni izpit v 
Ljubljani 1920. Služboval je od 1913 dalje kot pripravnik in avskultant v Mariboru, 
1915-1918 pri vojaškem sodišču v Gradcu, kjer je bil tolmač za slovenski, češki in 
srbohrvatski jezik, 1920 je bil avskultant in sodnik brez stalnega službenega mesta v 
Šmarju pri Jelšah, 1921 sodnik v Šmarju pri Jelšah, 1925 okrajni sodnik in predstojnik 
sodišča v Ljutomeru, 1927 je postal deželnosodni svetnik in predstojnik sreskega so- 
dišča v Murski Soboti. 

10 Trojel Josip, sodnik. Rojen 1885 v Sisku, umrl 1941. Gimnazijo na Sušaku 1904, 
pravo na Dunaju 1911, sodni izpit 1920 v Ljubljani. Služboval je od 1910 dalje kol 
praktikani, 1914 kot avskultant v Novem mestu, 1919 v Črnomlju, 1920 j • postal sodnik 
v Kozjem, 1921 v Črnomlju, 1922 v Krškem, 1923 v Litiji, 1929 v Celju, 1934 v Siarem 
Gradu, 1940 je bil premeščen k sreskemu sodišču v Mariboru, 1941 seje umaknil v 
Ljubljano in je poslal sodnik v Trebnjem na Dolenjskem. 

21 Zörer Fran, sodnik. Rojen 1889 v Gornjem Gradu. Gimnazijo v Celju 1908, pravo 
v Gradcu 1914, sodni izpit v Ljubljani 1920. Služboval je od 1914 dalje kot praktikant v 
Ljubljani, 1919 avskultant v Mariboru in Ljubljani, 1920 sodnik brez stalnega 
službenega mesta v Krškem in v Laškem, 1923 sodnik v Kozjem in Litiji, 1924 v 
Slovenski Bistrici, 1934 predstojnik sreskega sodišča v Marcnbcrgu (Radlje), 1945 je 
bil obsojen zaradi prestopkov zoper slovensko narodno čast. 

" Stcrger Josip, višji sodni svetnik. Rojen 1863 v Kranju, umrl 1931 v Mariboru. V 
sodni službi je služboval v Ljubljani, Logatcu, Ložu, Sevnici, od leta 1899 v Mariboru, 
kjer je 1918 postal višji sodni svetnik, upokojenje bil 1928. 

" Foerster Vladimir dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1868 v Pchery-u, srez Slano na 
Češkem. Gimnazijo v Ljubljani 1886, pravo na Dunaju 1890, promoviral 1891, odvet- 
niški izpit v Gradcu 1898. Služboval je od 1891 dalje kot praktikani deželne vlade v 
Ljubljani, 1892 je prcsiopil v odvetništvo v Ljubljani, 1899 je poslal sodni adjunkt v 
Ljubljani in okrajni sodnik, postal je predsiojuik sodišča v Melliki, 1916 je poslal dežel- 
nosodni svetnik v Novem mestu, 1920 višji deželnosodni svetnik v Novem mestu, 1934 
je bil upokojen. 

24 Doljan Jakob dr., višji deželnosodni svetnik. Rojen 1866 v Stelniku pri lîosil- 
jevem, src/. Vrbovsko. Gimnazijo v.Celju 1888, pravo v Gradcu 1894, promoviral 1896, 
sodni izpit v Gradcu 1897. Služboval je kot praktikant in avskultant v Celju, 1897 ad- 
junkt v Črnomlju, 1905 okrajni sodnik v Žužemberku, 1911 deželnosodni svetnik in 
predstojnik sodišča v Postojni, 1920 predstojnik sodišča v Slovenj Gradcu, 1921 na 
Pre valjah, 1924 v Slovenski • ¡sirici, 1930 je bil upokojen. 

35 Mejač Anton, višji deželnosodni svemik. Rojen 1865 v Motniku. Gimnazijo 1889 
v Novem mestu, pravo na Dunaju 1895, sodni izpit 1897 v Gradcu. Služboval je od 
1894 dalje kol praktikant in avskultant v Ljubljani, 1897 kot adjunkt v Ribnici, 1907 je 
postal okrajni sodnik v Mokronogu, 1910 v Ribnici, 1912 je postal deželnosodni svetnik 



in predstojnik sodišča v Ribnici, 1920 višji dcželnosodni svetnik v Ribnici, 1930 je bil 
upokojen. 

158' 
ZAPISNIK 
158. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 3. AVGUSTA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remce, poverjenik za u k in bogočastje dr. Vcrstovšck, poverjenik za 
socijalno skrb dr. Gosar in poverjenik za javna dela inž. Sernec. 

Začetek seje ob 15 1/4. uri. 

1.) Poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar poroča, daje minister za socijalno 
politiko dr. Kukovcc odredil, da se imajo deložacije na podlagi naredbe štev. 
166 ukiniti in daje pri ministrstvu za notranje zadeve izposloval prepoved so- 
delovanja policijskih oblastev pri omenjenih dcložacijali. Omenja nadalje, daje 
minister dr. Kukovec povodom svojega bivanja v Ljubljani svetoval, naj se sku- 
ša v stanovanjskem vprašanju potom pogajanj s strankami doseči uspeh. Na 
podlagi tega nasveta je dr. Gosar s prizadetimi strankami uvedel pogajanja, ki 
pa večinoma niso imela nobenega uspeha, ker so se stranke pod vtisom inter- 
vencije ministra dr. Kukove a obnašale pasivno. Poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remec poroča, da je dobil brzojavko, v kateri se prepoveduje sodelo- 
vanje policijskih oblastev pri deložacijah. Poleg legaje dobilo še policijsko rav- 
nateljstvo od ministra dr. Kukove a direktno enako prepoved. 

Soglasno se sklene poslati na ministrski svet protest, v katerem se razloži, da 
so ostala na podlagi dogovora z dr. Kukovec m uvedena pogajanja brezuspešna. 
Oiucui naj se nadalje, daje po naziranju deželne vlade naredba štev. 166 tako 
dolgo veljavna, dokler je ne razveljavi višja oblast. Kakor naredba št. 166, so 
bile sklenjene tudi druge naredbe, ne da bi bile odobrene od ministrskega sveta. 
Ukrep ministra dr. Kukovca presega nadalje delokrog ministra, ki je napram 
avtonomnim poverjeništvom omejen le na nadzorstvo in navodila in poleg tega 
izpod ko pava avtoriteto državnih oblastev. 

2.) Poverjenik za notranje zadeve profesor Remec se pritožuje, da sta bila dr. 
Vilko Pfeifer, vladni tajnik in policijski nadkomisar Mihael Meža brez njegove 
vednosti dodeljena v službovanje k agrarni reformi. Na centralno vlado se vloži 
pritožba. 

3.) Poverjenik za uk in bogočastje dr. Vcrstovšck se pritožuje, daje bil rav- 
natelj novomeške gimnazije profesor Vester" istotako brez njegove vednosti 
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poklican v službovanje v centralo. Ker se s takim postopanjem krši disciplina in 
jemlje vestnim in marljivim uradnikom veselje do dela, se na centralno vlado 
istotako vloži pritožba. 

4.) Poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar in poverjenik za javna dela inž. 
Scrncc se pritožita, da sta zdravilišči Topolščica in Slatina in sicer Topolščica iz 
kompetence poverjen i št va za soeijalno skrb in Slatina iz kompetence poverje- 
ni št va za javna dela izločeni in pr ¡deljen i zdravstvenemu odseku. Zoper ta ukrep 
se pri centralni vladi vloži pritožba, ker gre za spremembo kompetence obeli 
poverjeni štev in pri Rogaški Slatini poleg tega za podjetje, ki je biki lastni na 
avtonomne štajerske dežele in katero premoženje upravlja sedaj mesto avtono- 
mne Štajerske, deželna vlada za Slovenijo, ki je poleg agend avtonomne Kranj- 
ske prevzela tudi agende avtonomne Štajerske. 

5.) Poverjenik za notranje zadeve poroča, daje dobil od ministrstva za not- 
ranje zadeve brzojav, v katerem se zalite va pojasnila, zakaj je deželna vlada 
brez dovoljenja ministrstva določila za občinske volitve 17. oktober 1920. Mini- 
strstvu za notranje zadeve se naj poroča, da se dan za volitve ni določil, ampak 
šele predlagal. Predlog deželne vlade za Slovenijo ministrstvo za notranje zade- 
ve torej lahko sprejme ali ga pa tudi zavrne. (Notranje) 

Konec seje ob 16 1/4. uri. 

zapisnikar. D • l.r. 
Dr. Zobce l.r predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 2 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Zapisni- 
karje bil dr. Zobec, predsednik je zapisnik parafiral. Oštevilčenje sklepov obravnav je 
bilo izvedeno naknadno s črnilom. 

" Vesicr Josip (tudi Wester), profesor. Rojen 1874 v Dolenjih Raduljali, umrl I960 v 
Ljubljani. Slavistiko in klasično filologijo v Gradcu 1897, tečaj za učitelja telovadbe v 
Gradcu 1894-1896. Služboval je od 1898 dalje na gimnazijah v Ljubljani, na Ptuju, v 
Novem mestu, od 1902-1917 na 2. državni gimnaziji v Ljubljani, 1917 je postal rav- 
natelj gimnazije v Novem mestu, 1921-1926 je postal višji šolski nadzornik v Ljubljani. 
Bilje pisatelj o prosvetnih vprašanjih, o slovenski književnosti, 1907-1910 je poročal u 
deželnem gledališču v Ljubljani, sodeloval je pri objavi Wicstlialcrjevcga laiinsku- 
slovenskega slovarja, po letu 1926 se je posvetil planinstvu, zbiral je podatke za zgodo- 
vino slovenskega planinstva, objavil je številne članke v Planinskem vestniku, pripravil 
je kazalo Planinskega vestnika za obdobje 1895-1950. 
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ZAPISNIK 
159. SEJE DEŽELNI! VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 4. AVGUSTA 1920, 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje zadeve 
profesor Remec, poverjenik za Lik in bogočasljc dr. Vcrslovšck. poverjenik za 
pravosodje Fon, poverjenik za javna dela inž. Scrncc in poverjenik za socijalno 
skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 

I.) Predsednik deželne vlade poroča o dogodkih na Bledu dne 3. avgusta 
1920, kakor mu jih je bil opisal udeležence orlovske slavnosti poverjenik /a uk 
m bogočastje. Francoskim in Cchoslovaškim gostom seje žvižgalo, psovali so 
se in s tem kršile naj primitivne ¡še zahteve takta napram dvema prijateljskima 
narodoma, ki da bosta za to zahtevala zadoščenje. Predsednik bo o stvari poro- 
čal centralni vladi, kot dolžnost deželne vlade pa smatra že vnaprej, da se raz- 
zai j encem opraviči. Zadeva spada v delokrog poverjen i št va za notranje stvari in 
zato prosi poverjenika za notranje stvari, naj gre še tekom popoldneva k franco- 
skemu odposlanstvu in k češkemu senatorju Kadičaku, da jim v imenu deželne 
vlade izreče nad dogodki globoko obžalovanje, označi obenem elemente, ki so 
jih povzročili in obljubi takojšnjo odreditev najstrožje preiskave in kaznovanje 
krivcev. On (predsednik) bo zahteval od poveljnika orožniške brigade, ki se 
precej pri njem zglasi, takojšnjo premestitev blejskega orožniškega načelnika, 
kateri ni storil svoje dolžnosti in premeno cel • orožniške postaje. 

Poverjenik za notranje stvari poroča, daje pred 3 ali 4 dnevi došcl poverje- 
ni št vu dopis podpisan od raznih (7-8) blejskih društev, od gasilnega, bralnega. 
sokolskega društva, posojilnice itd. v katerem .se zahteva, da se razsvetljava dne 
3. avgusta ne sme vršiti, ker se ni vršila na godu dan kralja Petra. Nato da je 
poverjenik za notranje stvari pozval okrajnega glavarja dr. Hubada, ki je pove- 
dal, da seje konference, na kateri seje sklenil dotični protest, vdeležil dr. Fer- 
jančič in daje sodeloval dr. Gregor in. Poverjenik je takoj okrajnemu glavarju 
naročil, da ima orožniSko postajo pomnožiti in od orožniškega načelnika Ratov- 
ška zahtevati pod osebno njegovo odgovornostjo garancijo za mir in red. To 
garancijo daje Ratovšck prevzel, ko seje 3 ali 4 mož broječi domači posadki 
pridodala asistenca še 5 orožnikov. Komisarju Vidicu je še tclefoničnim potoni 
naročena sestava natančnega poročila. V ¡die da pride s poročilom jutri v Ljub- 
ljano in se bo, če poverjenika za notranje stvari ne najde več doma, zglasi I pri 
predsedniku deželne vlade. Poverjenik za notranje stvari končno še ugotovi, da 
se je od blejskega župana svoj čas na običajni način, pred cerkvijo, razglasila 
proslava godu kralja Petra. 

Poverjenik za uk in bogočastje omenja, da pride poročilo o dogodkih tudi od 
Orlovske strani. Čehi in Francozi bodo o njih doma poročali. Razsvetljava da se 



je hotela preprečiti s silo. 
Predsednik deželne vlade naprosi poverjenika za notranje stvari, da 7. vso 

energijo poseže v zadevo, in, ker je domnevati, daje izšla iz društev, pri vsakem 
posameznem razgrajaču ugotoviti, kateremu društvu da pripada. Predsednik 
deželne vlade odide radi pogovora s poverjenikom orožniške brigade. Predsed- 
stvo seje prevzame poverjenik za notranje stvari. 

2.) Poverjenik za javna dela predlaga, da deželna vlada pritrdi sklepu cestne- 
ga okrajnega od bom Loškega in Cerkniškega z dne 27. maja 1.1. glede pobiranja 
izrednega prispevka za večjo porabo deželnih cest I. vrste od I. decembm 1919 
naprej, po katerem sklepu se obraba za cesto pri vagonu za tvrdke, ki imajo svoj 
delež v okraju Cerknica ali Lož in so z dok ladani i za cestni sklad še obremenje- 
ni, zviša od 100 na 120 K, za tvrdke pa s sedežem izven omenjenih krajev, ki v 
cestni sklad Lož in Cerknica ne plačajo ničesar, na 140 K. Sprejeto. (Javna de- 
Ut) 

3.) Državni gimnaziji v Mariboru pridcljcn profesor Frane Bracini2 se ime- 
nuje za pravega učitelja matematike in fizike na istem zavodu v IX. čin o vnem 
razredu, (tik) 

4.) Namestili učitelj na državni realni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani dr. Kristjan K le i ti le relier se za šolsko leto 1920/21 zopet sprejme v 
državno službo na istem zavodu pod dosedanjimi pogoji, (nk) 

S.) Dosedanji pogodbeni učitelj na državni realni gimnaziji z nemškim uč- 
nim jezikom v Ljubljani dr. Alojzij Sehimanko se za šolsko leto 1920/21 zopet 
pogodbeno sprejme v državno službo na istem zavodu pod dosedanjimi pogoji 
za učitelja zgodovine, zemljepisa in nemščine, (tik) 

6.) Pogodbeni učitelj za angleščino in nemščino na državni gimnaziji v Ma- 
riboru Evgcn Wies peiner se za šolsko leto 1920/21 zopet pogodbeno sprejme v 
državno službo na istem zavodu pod dosedanjimi pogoji, (tik) 

7.) Državni realni gimnaziji v Ptuju dosedaj pridcljcn i profesor Peter Holc- 
ček se imenuje za pravega stalnega profesorja IX. činovnega razreda za latinšči- 
no in grščino na imenovanem zavodu. Na istem zavodu se za iste predmete 
imenuje za pravega stalnega profesorja v IX. činovnem razredu Davorin Befa- 
nie". Dosedanji istemu zavodu pridcljcni namestili učitelj Franc Devetak se 
imenuj • ¡stotam za pravega učitelja matematike in fizike v IX. činovnem razre- 
du. Mesto za slovenščino se ima še enkrat razpisati, (nk) 

8.) Kot namestnik v višjem.šolskem svetu za upravno gospodarskega refe- 
renta vladnega svetnika dr. Franca Skaberneta se imenuje začasno vladni konci- 
pist Narte Vclikonju. (tik) 

Predsednik deželne vlade se vrne in prevzame zopet predsedstvo seje. Po- 
verjenik za notranje stvari odide. 

9.) Predsednik poroča, daje poveljnik orožniške brigade pravkar obljubil, da 
bo blejska orožniška postaja izmenjana. Komisar Vidie naj se jutri pošlje k 
p redsed n i ku. Pote m se bo bri gad i r nad alje i n form i ral. 

10.) Predsednik deželne vlade naznanja, da bo delimitaeijska komisija dne 

120 



12. avgusta 1920 potovala skozi Ljubljano v Maribor. Prosi poverjenika za jav- 
na dela, dajo na kolodvoru v imenu deželne vlade pozdravi. 

11.) Poverjenik za notranje stvari poroča, vrni vsi se, da so se Franeozi in 
Cehi že odpeljali iz Ljubljane, vsled česar jim obžalovanja deželne vlade nad 
blejskimi dogodki ni mogel več izreči. 

Predsednik deželne vlade izjavi, da bo jutri brzojavno priporočal ministrstvu, 
naj se primerni koraki store, pri francoskem ¡n čelioslovaškcm poslaništvu, ker 
deželna vlada ni več prišla do kake intervencije pri dotičnih vdeležencih blejske 
slavnosti. 

12.) Predsednik deželne vlade referira namesto poverjenika za kmetijstvo o 
prošnji strokovnega praktikanta za čebelarstvo Josipa Okorna za pomakni te v v 
X. činovni razred. Sklene se: Strokovni praktikant pri poverjeništvu za kmetijs- 
tvo Josip Okom se imenuje potovalnim učiteljem za čebelarstvo v X. činovnem 
razredu državnih uradnikov. (Krneli.) 

Konec seje ob 17. uri 50 minut. 

Henrik Pfeifer I.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. Zapisni- 
kar je bil Henrik Pfeifer, Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
crnilom. 

2 Bracun Franc, profesor. Rojen 1880 v Koprivnici pri Brežicah. Gimnazijo v Celju, 
bogoslovje v Mariboru, filozofijo v Graden 1907. Služboval je kot profesor matematike 
•n fizike, od 1910 dalje v Mariboru, upokojen je bil 1946. Bil je strokovni publicist, 
pisce Člankov o lovu in gozdnih živalih. 

' Beranič Davorin, profesor, pevovodja. Čebelar. Rojen 1879 v Cirkovcih na Ptuj- 
skem polju, umrl 1923 na Ptuju. Gimnazijo v Mariboru, klasično filologijo v Gradcu. 
Kot profesorje služboval do 1910 v Kranju, do 1920 v Celju in nato na Ptuju. Poleg 
profesure seje bavil z glasbo, raziskoval je glasbeno preteklost, bil je pevovodja v vseh 
krajih svojega službovanja, ukvarjal se je s čebelarstvom, kjer je bil ugleden strok- 
ovnjak. Objavil je več člankov in razprav v revijah ČZN, Čas, NV, NA, SŠ, Slovan in v 
časniku Slovenski narod. 
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I601 

ZAPISNIK 
160. SI-JE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE II. AVGUSTA 1920. 

Navzoči: precisene! i k deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje stvari 
profesor Remce, poverjenik za javna dela inž. Scrncc, poverjenik za socijalno 
skrb dr. Gosar, poverjenik za kmetijstvo Jan. 

Začetek seje ob 16. uri 10 minul. 

I.) Prošnja "Zveze mlinov v Sloveniji", da naj se ukine § 2 naredbe deželne 
vlade za Slovenijo z dne 29. novembra 1919, štev. 760, Ur. 1. ki prepoveduje 
jemanje merice, se odkloni. (Preds.) 

Odsek za prehrano naj razmotri vprašanje in stavi potem deželni vladi svoj 
predlog, ali ne bi kazalo za slučaje, ko sta stranka in mlinar zadovoljna s plači- 
lom v merici, dati senatu pri odseku za prehrano kot drugi instanci navodilo, 
kako naj razsoja o prizivih, to je da so taki dogovori dopustni. 

2.) Provizorični podkovski mojster na podkovski šoli v Ljubljani Gregor To- 
plak se imenuje za definitivnega podkovskega mojstra v činu državnega podu- 
radnika v letno plačo 1.000 K, aktivitctno doklado letnih 350 K in pripadajočo 
draginjsko doklado. Dosedanje njegovo službovanje v provizorni lastnosti se 
mu všteje v napredovanje in pri odmeri pokojnine. (Kmet.) 

3.) Veterinarski asistent pri okrajnem glavarstvu v Krškem Leopold Vari se 
imenuje za provizornoga državnega živinozdravnika v X. činovnem razredu 
državu i li uradnikov, (Kmet.) 

4.) Diplomirani živinozdravnik Filip KuItérer* pri okrajnem glavarstvu v 
Velikoveu se imenuje za veterinarskega asistenta z veljavnostjo od 1. junija 
1920 dalje. (Krnel.) 

5.) Poverjenik za kmetijstvo predlaga, naj se k rajnemu komisarju za agrarske 
operacije prideIjeni kanclist Emil Podkrajšck imenuje za pisarniškega oficijala v 
X. činovnem razredu državnih uradnikov. Sprejeto po daljšem razgovoru, potem 
koje predsednik deželne vlade opozoril, daje prosilec šele eno leto v XI. čino- 
vnem razredu, daje za konceptna dela pri deželni komisiji za agrarske operacije 
posebej nagrajen in da bi zato zadostovalo, če se ga v priznanje marljivega služ- 
bovanja pomakne na 2. stopnjo XI. činovnega razreda. (Kmet.) 

6.) Provizorni travniški instruktor v Ljubljani Mihael Marinko se imenuje za 
definitivnega travniškega inštruktorja v X. činovnem razredu državnih uradni- 
kov. Njegova službena doba (5 let, 4 meseci) pri "Društvu za pospeševanje ob- 
delovanja ljubljanskega barja v Ljubljani" se mu všteje v svrho odmere pokoj- 
nine, prošnja za vštetje službene dobe pri Vnovčcvalnici za živino in mast (sko- 
raj 4 leta) se pa odkloni. (Kmet.) 

7.) Za mesto stalnega delegata - referenta pri kmetijskem ministrstvu se 
vslcd vabila ministra poljoprivrede in voda določi strokovni učitelj Petkovšck3. 
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(Kmet.) 
8.) Poverjenik za javna dela poroča obširno o uspehih seje komisije za pre- 

sojo cen trboveljskemu premogu, ki seje vršila pri deželni vladi za Slovenijo 
dne 5. avgusta 1920. Vzame naj se na znanje: 1.) da seje trboveljska družba 
glede aprovi zac ijskega premoga izrekla pripravljeno, pridodati kvantumu letnih 
t.000 vagonov, ki gaje že prvotno dovolila po znižani ceni 4.000 K, še nadalj- 
nih 1.000 vagonov po lastni ceni 4.550 K in 1.500 vagonov pa po oficijelni ce- 
ni; 2.) da se diferenciranje cen premoga po kvaliteti odloži do prihodnje kalku- 
lacije; 3.) da trboveljska družba glede 4 % popusta za slovensko industrijo ne 
pristane na zahtevo ožjega odseka, da pa zato obljublja dati 200 vagonov pre- 
moga brezplačno na razpolago županu ljubljanskemu za ljubljanske reveže. Se 
vzame na znanje. 

Sklene se dalje glede oddelka za razdeljevanje premoga, da se opusti sedanji 
naslov: "Deželna vlada, oddelek za premog" in da se uvede mesto istega nov 
naslov: "Osrednji urad državnih mont an i stični h obratov v Ljubljani, oddelek 
razdeljevanje premoga". Ta oddelek je neposredno dodeljen in podrejen pred- 
stojniku osrednjega urada. Haynetu se tudi vnaprej poverja referat tega oddelka 
z naslovom "referent". Predstojniku osrednjega urada se naroča, predlagati de- 
želni vladi ustroj svojega razširjenega delokroga. Nadzorniku Maksu P i ta mie u 
se povelja tudi kontrola knjigovodstva pri reprezentanci trboveljske družbe inje 
on tudi nadalje neposredno dodeljen in podrejen predstojniku osrednjega urada 
državnih montanističnih obratov, kateri urad bo imel tudi vnaprej v rokah celot- 
no nadzorstvo glede obrata, poleg tega pa vsega notranjega poslovanja in knji- 
govodstva trboveljske premogokopne družbe. 

Z ozirom na nek slučaj dozdevnega preloma uradne tajnosti, odnosno glede 
na uvodne članke v "Slovenskem Narodu" od 28. in 29. julija t.l. se poverjenik 
?a javna dela vabi, da prizadetim svojim uradom pokliče v spomin dolžnost 
uradne in i zvenu rad ne molčečnosti in absolutne nedopustnosti časnikarske po- 
lemike v uradnih zadevah brez tozadevnega izrecnega dovoljenja poverjeni ko- 
vega. 

Poverjenik nato prečita resolucije, ki jih je v seji komisije za presojo cen tr- 
boveljskemu premogu dne 5. avgusta t.l. stavil dr. Wind i sc her in ki se glase: 
"I.) Načelu, daje gospodarjenje s premogom prosto, ugovarjamo. Kontrola dr- 
žave nad premogom mora ostati, ali po obstoječih zakonih ali paje treba zanje 
poskrbeti." Pri tem opozarjamo na to, daje za to dana možnost po naredbi osre- 
dnje vlade uradni list 211. Napravo "Komisija za revizijo cen" je pridržati. 2.) 
Vprašanje reprezentance Trboveljske družbe v Ljubljani je urediti točno po za- 
konu iz leta 1865, ki govori o nadziranju inozemskih družb. Popolno knjigovod- 
stvo mora biti v naši kraljevini. 3.) Poskrbeti je zlasti glede porabe za investicije 
predvidenih svot za redno kontrolo po posebnem strokovnem opremljenem or- 
ganu pod nadzorstvom vlade. 4.) Za izkalkulirano investicijsko svoto pr. okro- 
ë'o 38 milijonov je zagotoviti naši državi primerno protivrednost, odnosno par- 
ticipacijo v primerni obliki. 5.) Vlado poživljamo, da posveča postopnemu na- 
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cijonaliziranju podjetja vso svojo pozornost ter zlasti varuje naše jugoslovanske 
interese pri emisiji novih delnic." Točki 1.) se poverjenik za javna dela iz stvar- 
ni It razlogov, češ da ni mogoče spraviti premog pod naredbo osrednje vlade v 
Uradnem listu 211, ne more pridružiti, pač pa pritrjuje v principu zahtevi, da se 
ob bodočih določevanjih cen premogu pozove na posvet slična, kakor meseca 
februarja letos sestavljena komisija. Glede točke 2.) resolucij, glede reprezen- 
tance, ugotovi poverjenik za javna dela dalje, da je nadzorstvo nad trboveljsko 
družbo v smislu zakona iz leta 1865 že uvedeno in da je za vladnega komisarja 
imenovan dvorni svetnik Strgar. Tudi glede točk 3 in 5 ugotovi, daje že vse bilo 
odrejeno, še predno sta bili resoluciji stavljeni in daje itak že poskrbljeno za to, 
da se kontrolirajo investicije in se vsa pozornost obrača na novo emisijo delnic. 
Glede 4. točke teh resolucij se pa poverjenik ne more izjaviti, dokler se na ned- 
vomen način ne dožene višina čistega dobička družbe. V tem pogledu sproža 
misel naredbe o ugotovitvi dobička v industrijskih podjetjih, ki jo ima v osnutku 
že izdelano, katere pa danes še ne more dajati v razpravo, temveč jo bo poprej 
šele predložil strokovnim organizacijam, kakor so trgovska in obrtniška zborni- 
ca, Zveza induslrijcev in oddelek za trgovino in industrijo. 

Poverjenik za notranje stvari prosi poverjenika za javna dela da o vprašanju 
zvišanja cen trboveljskemu premogu, o katerem seje toliko govorilo in pisalo, 
izda komun ikej, da bo javnost o stvari poučena. Poverjenik za javna dela izjavi, 
da bo dal tozadevno naročilo dvornemu svetniku P i matu, ki bo kom un ikej izro- 
čil predsedniku deželne vlade. (Javna dela) 

9.) Poverjenik za javna dela poroča ad informandum, daje prejel od osred- 
njega urada državnih montan ¡stičnih obratov poročilo, v katerem se povdarja 
potreba, da na našem ozemlju nastavljeni administrativni uradniki, poduradniki 
in pazniki trboveljske družbe obvladujejo slovenski ali drug državni jezik v go- 
voru in pisavi. Od tehniških uradnikov se to danes ne more zahtevali, ker še ve- 
dno primanjkuje domačega inženirskega naraščaja. Naročil da bo dvornemu 
svetniku P i matu, da preišče stvar - to tudi glede državljanstva omenjenih usluž- 
bencev - in stavi svoje predloge. Se vzame na znanje. (Javna dela) 

10.) Poverjenik za javna dela poroča dalje o dopisu trgoveljske družbe z dne 
9. avgusta t.l., glasom katerega jej južna zelenica od dne 27. julija t.l. protipos- 
tavno zadržuje od strank na njen račun vplačana povzetja v približnem znesku 
10 milijonov kron ter jej tudi ne more plačati računa od meseca julija t.l. v zne- 
sku 12 milijonov kron, ker ne dobi od ministrstva saobraćaja poravnanega dob- 
ro imetja približno 34tih milijonov kron. Trboveljska družba prosi, naj se dežel- 
na vlada obrne brzojavno na ministra saobraćaja, da da on nalog za takojšnje 
izplačilo dolga južni železnici, da bo ona v stanu izpolniti svoje obveznosti. 
Sklene se od poslat i tozadevno brzojavko ministrstvu saobraćaja in ministrstvu 
financ. (Javna dela) 

11.) Poverjenik za javna dela poroča, daje uradništvo poverjeništva za javna 
dela oziroma gradbene direkcije naročilo skupaj okroglo 10 vagonov premoga, 
ki bo stal s tovom i no in dovozni no vred okrog 51.500 K. Ker rečeni uradniki ne 

124 



morejo takoj plačati, kakor to oddelek za razdeljevanje premoga za lite va, pred- 
laga, da potrebščino v približnem gorenjem znesku pokrije oddelek za premog, 
ki ima 170.000 K razpoložljivega denarja in da se uradništvu dovoli, da poplača 
ta dolg v 5 me sečn ili obrokih. Sprejeto z dosta vkom, naj se pozo vej o ostala po- 
verjen i št va, da isto store. (Javna dela) 

12.) Poverjenik za javna dela poroča, daje dosedanji tvorniški zdravnik cin- 
karne v Celju dr. Gollitseh, ki je bil kot Nemce odslovljen, dne I. avgusta t.l. 
oddal svoje posle okrajnemu zdravniku dr. Verčonu4, ter predlaga, da se od dr. 
Verčona stavljeni pogoji, ki da niso pretirani, sprejmejo, oziroma, da se odobri 
od državne cinkarne Celje predloženi načrt • nastavne pogodbe. Sprejeto. (Jav- 
na dela) 

13.) Poverjenik za notranje stvari prosi, naj bi poverjen i št vo za javna dela 
takoj poslalo okrajnemu glavarstvu v Novem mestu 2.000 kg modre galice po 
ceni 15 K za razdelitev med po toči prizadete vinogradnike. Poverjenik obljubi, 
da se bo želji nemudoma ustreglo. 

Konec seje ob 18. uri 50 minut. 

Henrik Pfeifer l.r. Dr. Brejc ].r. 

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. Zapisni- 
kar je bil Henrik Pfeifer. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
črnilom. 

" Kultcrcr Filip, višji veterinarski svetnik. Rojen 1889 v Grabšlajnu na Koroškem. 
Gimnazijo v Celovcu, veterinarsko visoko šolo na Dunaju in v Brnu. 1920 je bil imeno- 
van za veterinarskega asistenta v Velikoveu, še istega leta je postal provizorični državni 
veterinar, 1921 državni veterinar na Vranskem, 1922 v Braslovčah, 1926 v Celju pri 
stalni bakteriološki postaji, nato ponovno v Braslovčali, Kočevju, Celju, Čakovcu, 1929 
je bil premeščen v Novi, 1930 v Pregrad, 1931 v Konjice, kjer je postal višji veterinarski 
pristav, 1935 veterinarski svetnik, 1938 je bil premeščen v Celje, kjer je postal višji vet- 
erinarski svetnik. 

3 Pctkovšek Valentin ing., kmetijski strokovnjak in strokovni učitelj. Rojen 1888 v 
Stari Vrhniki, umrl 1975 v Ljubljani. Visoko poljedelsko šolo na Dunaju, opravil tudi 
profesorski izpit. Služboval je od 1913 dalje na kmetijski šoli v Gorici, po prevratu 
1919-1925 pa na kmetijski šoli v Mariboru, v letih 1925-1936 je bil ravnatelj kmetijske 
fole v Št. Jurju pri Celju, po 2. svetovni vojni je bil načelnik za šolstvo pri ministrstvu 
za kmetijstvo in gozdarstvo, od 1950-1958 pa svetnik kmetijskega inStituta Slovenije. 
Objavil je več kot 100 razprav in poročil o izobraževanju v kmetijstvu in o gospodar- 
jenju nà kmetijah. Izdelal je register planinskih pašnikov, bil je častni član Društva 
kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije. 

4 Vcrčon Ivan dr., zdravnik. Rojen 1877, umrl 1964. Medicino na Dunaju 1903. Bil 
je zdravnik v Celju, nato zobozdravnik v Ljubljani. 
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16• 
ZAPISNIK 
161. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 18. AVGUSTA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za notranje si vari 
profesor Remec, poverjenik za javna dela inž. Scrncc, poverjenik za pravosodje 
Fon, poverjenik za socijalno skrb dr. Gos ar, poverjenik za kmetijstvo Jan. 

Začetek seje ob 16. uri 8 minut. 

1.) Predsednik deželne vlade poroča, daje enketna komisija za revizijo pos- 
lovanja Gospodarske komisije za stvarno demobilizacijo svoje delo končala in 
predložila revizijsko poročilo. Poročilo se vzame za znanje in dovolijo članom 
en kein • komisije in pomožnemu osobju za njihovo i zven u rad no, čezurno delo 
sledeče nagrade: l.) Vodji dr. Ferdo Tomažiču2 5.000 K. 2.) Računskemu svet- 
niku Henriku Petcmclu 5.000 K. 3.) Inž. Alojziju Slancarju 4.000 K. 4.) Inž. 
Gvidonu Guliču 1.500 K. 5.) Dr. Ignaciju Rutarju 1.000 K. 6.) Računskemu ra- 
vnatelju Henriku Lindtncrju 1.500 K. 7.) Knjigovodji Rudolfu Rozman 1.000 K. 
8.) Mizarskemu mojstru Petru Bizjaku 500 K. 9.) Knjigovodji Francetu Hiekeju 
2.000 K. 10.) Strojepiski Justini Lenassi 500 K. 11.) Okrajnemu tajniku Fran- 
cetu Slani' 400 K. 12.) Vodji pomožne pisarne Ivanu Proseneu4 200 K. 13.) 
Slugoma Iv. Porcnta in Matevžu Iglicu po 100 K... 200 K. Skupaj 22.800 K. 

2.) Sprejme se načrt naredbe deželne vlade za Slovenijo dogovorno z oddel- 
kom ministrstva za trgovino in industrijo in z odsekom za prehrano v Ljubljani 
o agen turn i h in komisijskih podjetjih, o menjalnicah in trgovanju z valutami ter 
o nekaterih trgovinskih obrlih na debelo. Obenem z razglasitvijo te naredbe jo je 
prijaviti ministrstvu s poročilom. (Predsedstvo) 

3.) Z dopisom z dne 12. avgusta 1920, štev. 6228, stavljeni predlog poverje- 
ni št va za kmetijstvo, ki se mu za nabavo kuriva in živil za njegove uslužbence 
dovoli iz izkupička za dentobilizacijsko blago, dokler denarja ni treba odvesti, 
zadostne kredite oziroma predujme, se odkloni. (Predsedstvo) 

4.) Rudarskemu podjetniku Josipu Hofmann u se podeli v smislu § 23. drž. 
zak. z dne 15. maja 1872, drž. zak. št. 16 za dobo enega leta koncesija za izvr- 
šitev pripravljalnih del na Krki od Novega mesta do izliva v Savo v s vrh o nap- 
rave projekta za plovstvo. (Javna dela) 

5.) Bivši okrajni glavar Oton Mcrks se priporoča za zopetni sprejem v držav- 
no službo in se dodeli splošnemu oddelku poverjen i št va za javna dela prizna- 
vajoč mu VII. č i no vni razred državnih uradnikov. (Javna dela) 

6.) Odobri se na podlagi sklepa z odlokom poverjen i št va za notranje stvari z 
dne 31. julija 1920, štev. 7676/pr., sklicana enkela sestavljena tarifa dovoznin. 
Policijska ravnateljstva in okrajna glavarstva je opozorili, da ob koncu vsakega 
računskega leta naznanijo tozadevne spremembe. (Notranje) 

7.) Vladni svetnik Ivan Te kavč i č se predlaga z veljavo od 15. aprila 1919 za 
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reaktiviranje i u imenovanje za dvornega svetnika v V. či u ovu em razredu. (Not- 
ranje) 

8.) Sklene se predlagati ministrstvu za notranje stvari, da ¡/posluje imenova- 
nje vladnega svetnika dr. Josipa Fcrjančiča dvornim svetnikom. (Notranje) 

9.) Komisarju pri poverjen ¡št vu za socijalno skrb dr. Bogdanu Žužek se do- 
voli trimesečni Študijski dopust od 1. septembru do I. decembra 1920. (Socij. 
skrb) 

10.) Provizorni koncipist Stefan Skubic se imenuje za komisarja v IX. čino- 
viluni razredu I. plačilna stopnja pri poverjeništvu za socijalno skrb. (Socij. 
skrb) 

11.) Koncipist Ivan Legat se pomakne s I. septembrom 1920 v 4. plačilno 
stopnjo. (Socij. skrb) 

12.) Provizorni oficijal in referent za dobrovoljski oddelek poverjenihtva za 
socijalno skrb Perdo Ce p la k se nastavi definitivno in pomakne v 3. plačilno 
stopnjo X. činovnega razreda. (Socij. skrb) 

13.) Sprejme se načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero 
se ¡zpreniinja § 1 naredba celokupne deželne vlade št. 719 Ur. I. z dne 26. sep- 
tembra 1919, o prepovedi nočnega dein v pekarski in kolačniški obrti. (Socij. 
skrb) 

14.) Poverjenik za socijalno skrb poroča, da seje s sklepom celokupne de- 
želne vlade 7. dne 14. julija 1920 odrejena likvidacija OblačiInice za Slovenijo 
izvršila in se zavod preosnuje v zadrugo. Poročilo se vzame na znanje in sklene, 
tki se izkazani končni dobiček 209.445 K 97 v nakaže deželni vladi v roke pred- 
sedstva iste v svrho uporabe za namene poverjeništvu za socijalno skrb v smi- 
slu sklepa deželne vlade z dne 14. julija 1920 (glej zapisnik 154. seje). (Socij. 
skrb) 

15.) Policijski kanci ist Makso Jelene se imenuje policijskim oficij aloni v X. 
či n o vn eni razred u. (Not ran je) 

16.) Izmed 3 izpraznjenih služb za latinščino in grščino na državni gimnaziji 
v Mariboru se stalno podeli eno Ivanu Kosami', profesorju VII. činovnega raz- 
reda, drugo Gregorju Herecle , profesorju s sprejem ki Vili. činovnega razreda 
•n tretjo dr. Francu Rostacherju, profesorju v IX. činovnem razredu po § 62 
U.S.P. brez stalnega mestu, izza 1. septembra 1920. (Uk) 

17.) Izpraznjene službe na državni realni gimnaziji v Celju se stalno pódele 
naslednjim profesorjem, in sicer izza 1. septembra 1920: 
1) službo za slovenščino kot učni jezik Nikolaju Omcrsi, profesorju VIN. čino- 
vnega razreda na državni obrtni šoli v Ljubljani; 2) 3 službe za latinščino in grš- 
čino: a) Martinu Mastnaku , profesorju Vili, činovnega razreda, pridcljcnemu 
»ori imenovanemu zavodu; b) Slavku Rciclui, profesorju IX. činovnega rnzreda. 
P ri deljen e mu i sto tj a; c) Antonu Burgarju9, profesorju IX. činovnega razreda, 
P '¡de Ij enemu državni realni gimnaziji v Kočevju; 3) službo za nemščino Pavlu 
nolečeku10, profesorju s prejemki Vili, činovnega razreda, pridcljcnemu držav- 
ni realni gimnaziji v Celju; 4) službo za matematiko in fiziko Ludviku Vagaji", 
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profesorju IX. činovnega razreda na državni realni gimnaziji v Ljubljani; 5) slu- 
žbo za risanje Vinku Lcvičniku, profesorju VIII. činovnega razreda, pri deljene- 
mu državni realni gimnaziji v Celju.(Uk) 

18.) Stalno mesto za francoščino in nemščino na državni realki v Mariboru 
se podeli Filipu Gaspari mi ", profesorju VIII. činovnega razreda, sedaj službeno 
p ride Ij enemu temu zavodu in sicer izza I. septembra 1920 s pogojem, da napra- 
vi izpit iz slovenščine kol učnega jezika tokom leta 1921.(Uk) 

19.) Izpraznjeno službo za prirodopis na državni realki v Mariboru se izza I. 
septembra 1920 stalno podeli Rudolfu Preglju11, profesorju IX. činovnega raz- 
reda, prej stalno nameščenemu v Pazinu, sedaj upravitelju internata za dijake v 
Karlovcu. (Uk) 

20.) Izpraznjena služba za francoščino s kakim drugim jezikom na državni 
realki v Maribora se stalno podeli Ivanu M ra vi jaku14, profesorju IX. Činovnega 
razreda, pridcljcnemu istemu zavodu, izza 1. septembra 1920. (Uk) 

21.) Stalno mesto za latinščino in grščino (s prednostjo tistega, ki je usposo- 
bljen za francoščino) na državni gimnaziji v Mariboru se podeli Francu Skoku , 
profesorju VIII. činovnega razreda, pridcljcnemu imenovanemu zavodu, izza 1. 
septembra 1920. (Uk) 

22.) Izpraznjena služba za zgodovino in zemljepis na državni gimnaziji v 
Mariboru se stalno podeli dr. Jakobu Žmavcu, profesorju VII. činovnega razre- 
da na I. državni gimnaziji v Ljubljani, izza I. septembra 1920. (Uk) 

23.) Izpraznjena stalna služba za zgodovino in zemljepis na državni realki v 
Mariboru se podeli Luki Brolihu", profesorju Vili, činovnega razreda, pridelje- 
nemu v službovanje na istem zavodu, izza I. septembra 1920. (Uk) 

24.) Za izpraznjeno službo matematike in fizike na državni realki v Mariboru 
se imenuje Josip Pi mat17, namestili učitelj ravnolam. kot pravi učitelj v IX. či- 
novnem razredu, izza 1. septembra 1920. (Uk) 

25.) Sprejme se načrt naredbe poverjen išt va za u k in bogočastje sporazumno 
z oddelkom ministrstva trgovine in industrije o cenah šolskih knjig. (Uk) 

Vsled odsotnosti poverjenika za uk in bogočastje je o točkah, spadaj oči h v 
njegovo območje poročal v njegovem imenu poverjenik za notranje stvari. 

Konce seje ob 19. uri 15 minut. 

Dr. Brejc I.•. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 5 sirani. Lesov ins ki papir hrez vodnega znaka. Zapisnika 
ni podpisal zapisnikar. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
svinčnikom. 

2 Tomažič Ferdinand dr., pravnik. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1923 v Ljubljani. 
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Služboval je od 1909 dalje pri deželnem odboru za Kranjsko kot konccplni praktikant, 
1911 kot koncipisl, po prevratu 1918 je bil predsedsiveni tajnik, zalem komis;ir pri 
poverjen ¡šiv u za kmetijstvo, nato je bil ininisterialni tajnik pri kmetijskem oddelku pok- 
rajinske uprave za Slovenijo. 

' Slana Kranc, pomožni sekretar. Rojen 1872 v Borovnici, umrl 1957 v Ljubljani. V 
letih 1896-1909 je služboval v vojaški službi, 1905 je opravil izpit iz državnega računo- 
vodstva. Leta 1909 je bil imenovan za deželnov Ind nega kanclista v Postojni, 1912 je 
poslal predstojnik merosodnega urada v Postojni, 1917 je bil premeščen v Litijo inje bil 
imenovan za tajnika okrajnega glavarstva, nato je bil ponovno premeščen k okrajnemu 
glavarstvu v Postojno, 1919 je postal okrajni tajnik v Ljubljani, 1920 je bil dodeljen 
uradu za zaščito beguncev, 1922 je poslal pisarniški adjunkt pri oddelku za socialno 
politiko, 1926 je poslal ekonom v državnem dcčjcni domu v Ljubljani, 1927 je bil 
upokojen in nato reaktiviran kot arhivski uradnik pri velikem županstvu v Ljubljani. 
1929 je bil dodeljen banski upravi Dravske banovine, kjer je bil pomožni sekretar, 1933 
je bil upokojen. 

4 P rosene Ivan, pisarniški oficial. Rojen 1886 v Ljubljani. Končal 2 letnika trgovsko- 
gremialne šole. Služboval je od 1903 dalje kot volonter pri deželnem sodišču v Ljub- 
ljani, 1904-1907 pri okrajnem sodišču v Postojni, nato je bil 12 let v vojaški službi. 
1920 je bil de niobi) i zi ran. nato je poslal vodja pisarne pri gospodarski komisiji. 1922- 
1924 je bil pisarniški oficial pri oddelku za trgovino in obrt, 1924 je bil upokojen. 

s Merk Oton, okrajni glavar. Rojen 1873 v Črnomlju. Služboval je v državni službi 
od 1896 dalje, 1918 je postal okrajni glavar v Kočevju, kjer je bil 1919 odpuščen ¡z 
službe, 1920 je bil ponovno sprejet v službo pri poverjeništ vu za javna dela. 

'' Košan Ivan, profesor. Rojen 1857 v Gornji Ponikvi, umrl 1927 v Mariboru. Gim- 
nazijo v Celju, klasično filologijo in slavistiko v Gradcu. Služboval je od 1884 dalje na 
gimnaziji v Mariboru in v Gradcu, kjer je poučeval tudi slovenščino, nato je bil profesor 
na graški trgovski akademiji, na tcliniški šoli, na učiteljišču ter na dekliškem liceju za 
begunke iz zasedenega ozemlja. Po prevratu 1918 se je vrnil v Maribor, kjer je bil pro- 
fesor do leta 1924. Napisal je šolske učne knjige /a gimnazije in objavil nekaj razprav. 

1 Hcrcclc Gregor, profesor. Rojen 1880 v Bilčovsu na Koroškem. Gimnazijo v Ce- 
lovcu, klasično filologijo na Dunaju 1907. Služboval je od 1907 dalje na gimnaziji v 
Beljaku, od 1919 dalje pa v Mariboru, 1929 ¡c bil premeščen na Ptuj. 1932 je bil 
upokojen, 1945-1946 je bil reaktiviran inje poučeval na gimnaziji v Mariboru, septem- 
bra 1946 je bil dokončno upokojen. 

* Mastnak Martin, profesor, Rojen 1879 v Dramljah. Gimnazijo v Celju, klasično 
filologijo in slovenščino v Gradcu. Služboval je od 1905 dalje na gimnaziji v Gorici, 
1919 v Celju, 1932 je postal direktor klasične gimnazije v Mariboru, po osvoboditvi 
1945 je bil nameščen na gimnaziji v Celju, kjer je bil 1946 upokojen. 

9 Burlar Anton, profesor. Rojen 1883 v Ribnici na Dolenjskem, umrl 1968. Gim- 
nazijo v Ljubljani, klasično filologijo na Dunaju. Služboval je od 1910 dalje na gim- 
naziji v Pazinu, od 1919 na gimnaziji v Kočevju, 1920 v Celju, 1920 ponovno v 
Kočevju, kjer je 1923 postal direktor gimnazije, 1944 je bil upokojen, 1945 je bil reak- 
tiviran in 1946 dokončno upokojen. 1907 je objavil življenjepis Simona Gregorčiča. 

10 Holcčck Pavel, profesor. Rojen 1882 v Ljubljani, umrl 1964 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1901, klasično filologijo na Dunaju 1905, strokovni izpit v Černovi- 
cah 1909 in na Dunaju 1911. Poučeval je od 1907 dalje v Moravski Osiravi, Iglavi, Bil- 
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skein, I•11 v Freistadtu na Zgornjem Avstrijskem, po prevratu 19 IH na gimnaziji v 
Celju, 1923 je bil premeščen v Kruševac, 1924 seje vrnil ponovno na gimnazijo v 
Celje, kjer je bil 1940 upokojen. Objavil je ti ve knjigi za mladino, bilje prevajalec iz 
češčine, nemščine. 

1 Vagaja Ludvik, profesor. Rojenje bil 1883, umrl 1976 v Ljubljani. Gimnazijo v 
Ljubljani 1902, matematiko in fiziko na Dunaju. Služboval je od 1910 dalje v Ljubljani. 
Celju in ponovno v Ljubljani, kjer je postal ravnatelj I. državne realne gimnazije. Ak- 
tivno je deloval v Šahovski zvezi Slovenije, bil je med ustanovitelji le zveze. V I. sve- 
tovni vojni je bil jugoslovanski prostovoljce. 

" Casparin Filip, profesor. Rojen 1877 v Mlinarih na Koroškem. Gimnazijo v Bel- 
jaku, filozofsko fakulteto na Dunaju. Poučeval je francoščino in nemščino od 1901 dalje 
na Dunaju in v Pragi, 1904 je od Se I na izpopolnjevanje francoščine v Francijo, 1905 na 
realki na Dunaju, 1918 je bil odpuščen ¡z avstrijske državne službe, 1919 je poučeval v 
Mariboru, kjer je bil 1936 upokojen. 

1,1 Pregelj Rudolf, profesor. Rojen 1880 v Trstu, umrl 1942. Gimnazijo v Trstu, pri- 
rodopis in malematiko na Dunaju. Poučeval je od 1906 dalje v Pazinu, 1920 je bil 
upravitelj internatu v Karlovcu in profesor v Zemunu ter v Mariboru. 1921 je poslal 
začasni ravnatelj gimnazije v Murski Soboti, 1927 je bil premeščen na žensko učitel- 
jišče v Mariboru, 1932 na moško učiteljišče v Mariboru, 1935 je postal direktor gim- 
nazije v Murski Soboti, 1936 je bil premeščen na gimnazijo v Mariboru, 1938 pa v 
Ljubljano. 

Mravljak Ivan, profesor. Rojen 1881 v Vuzcuiei. Gimnazijo v Mariboru 1901. 
filozofsko fakulteto na Dunaju 1910, strokovni izpit na Dunaju 191 L Poučeval je od 
1911 dalje na gimnaziji v Mariboru, od 1919 na realki v Marihoru, leta 1941 seje 
umaknil v Ljubljano, poučeval je na I. moški realni gimnaziji, 1945 seje vrnil v Mari- 
bor, kjer je bil vršilec dolžnosti ravnatelja klasične gimnazije. 

1:1 Skok Franc, profesor. Rojen [878 v Kaplji vasi pri Celju. Gimnazijo v Celju, filo- 
zofsko fakulteto na Dunaju 1906. Poučeval je od 1907 dalje na gimnaziji Teresianum na 
Dunaju, 1918 je bil odstavljen, 1919 je bil dodeljen na gimnazijo v Mariboru. 1946 je 
bil upokojen. 

10 Brolib Luka, profesor. Rojen [867 v llotemažab pri Kranju, umrl 1933 v Mari- 
boru. Bil je profesor zgodovine in zemljepisa inje poučeval na državni realni gimnaziji 
v Mariboru. 

17 Pirnat Josip, profesor. Rojen 1882 na Dobrovi pri Slovenj Gradcu. Gimnazijo v 
Mariboru 1904, matematiko in fiziko v Gradcu 1909. Poučeval je od 1910 dalje v Mari- 
boru najprej na realki, 1936 je bil premeščen na klasično gimnazijo v Mariboru. 
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162' 
Z • IM S NI • 
162. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 20. AVGUSTA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. • reje, poverjenik za noi ra nje zadeve 
profesor Remec, poverjenik za pravosodje Fon, poverjenik za kmetijstvo Jan, 
poverjenik zn javna dela inž. Scrncc in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 17. uri. 

I.) Poverjenik za notranje stvari poroča, daje državnem proračunu za bud- 
get no leto 1920/21 Glava CLXXI1 Predsedništvo deželne vlade p rei ¡miniran ili 
več mest konceptnili uradnikov, ki še niso zasedena in katera je treba zasesti s 
povišanjem predsedstvu deželne vlade iz staleža poverjen išt va za noi ra nj e stva- 
ri, dodeljenega koncept nega u rad ni št va. Za napredovanje pride v pošte v tudi 
predsedništvo deželne prideljeni deželni tajnik II. razreda dr. Bronislav Fišcr, 
ki se mora prevzeti definitivno v državno koneeptno službo političnih uradni- 
kov. 

Ravno tako je v odobrenem državnem proračunu za budgclno leto 1920/21 
Glava CLXXIV poverjen i.šlvo za notranje zadeve in okr. glavarstva piel i in in i ra- 
nih večje število mest konceptnili uradnikov, ki še niso zasedena in jih je treba 
zasesti s povišanjem konceptnili uradnikov poverjen i št v a za notranje s iva ri. 

Poverjenik za notranje stvari poroča nadalje, daje bilo ministrstvu notranjih 
del že ponovno predlagano imenovanje bivšega poverjenika za notranje stvari 
Gustava Go lic za uradnika v IV. čin. raz. da pa ministrstvo predloga še vedno ni 
rešilo. 

Na predlog poverjenika za notranje stvari se sklene: 
I. Ministrstvo notranjih del se ponovno opozori, da vprašanje službenega čina 
bivšega poverjenika za noiranje stvari Gustava Golie še vedno ni rešeno in d;i 
imenovani vsi ed tega ne dobiva nobene plače, ampak samo predujme na plačo, 
ki se mu mora še določili.  Osrednja vlada se nadalje opozori, da se bivši po- 
verjenik za notranje stvari Gustav Golia vslcd predloga za imenovanje v I V. čin. 
razred ne more vpošlevali pri predlogih za napredovanje odobrenega proračuna 
za leto 1920/21, čeprav bi bil sicer s svojimi sovrstniki v politični službi v Slo- 
veniji že v letu 1919 napredoval v VIII. čin. razred in deželna vlada predlaga 
sedaj njegove sovrstnike za okrajne glavarje v VII. čin. razredu. Ministrstvo se 
ponovno naprosi, da reši čini prej • vprašanje službenega čina bivšega poverjeni- 
ka za notranje stvari, ker se mora njegovo službeno razmerje že z ozi ioni na 
gmotno škodo, ki jo trpi, čim prej e urediti. 
H. Ministrski notranjih del se predlagajo sledeča imenovanja: 
1.) Za vladne svetnike v VI. čin. razredu: 
•) Pri pred sedn i šiv u deželne vlade: okrajni glavar dr. Henrik Stcska, 
b) pri poverjen i šivu za notranje stvari: okrajna glavarja dr. Franc Vodopivee. 
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sedaj načelnik komisije za mirovno konferenco in Friderik Logar, okr. glavar v 
Kamniku. Za okrajnega glavarja dr. Voclopivca seje predlagalo že s poročilom 
poverjen i št va za notranje stvari z dne 18. februarju 1920 pod štev. 1841 poviša- 
nje za vladnega svetnika extra statimi. Ta predlog do sedaj še ni rešen. 
2.) Za okrajne glavarje v Vil. čin. razredu: 
a) pri predsedništvu deželne vlade: 
Deželni tajnik II. razreda dr. • ron is lav Fišcr, vladni tajnik dr. Franc Logar; 
b) pri poverje ni.št vu za notranje stvari vladni tajniki: 
Vinko Borštner z naslovom in značajem okrajnega glavarja in začasni vodja 
okraj, glavarstva v Kočevju, dr. Rudolf Steinmetz-Sorodolski z naslovom in 
značajem okraj, glavarja, dodeljen konzularnemu predstavništvu v Gradcu, Jo- 
sip Žuidarčič' z naslovom in značajem okraj, glavarja in vodja okraj, glavarstva 
v Kranju, dr. Alojz Grcgorin z naslovom in značajem okraj, glavarja in vodja 
okraj, glavarstva v Crnomlju, dr. Marko Ipavie z naslovom in značajem okraj- 
nega glavarja in vodja okraj, glavarstva Slovenj gradee, dr. Srečko Lajnšič z na- 
slovom in značajem okrajnega glavarja in vodja okraj, glavarstva v Mariboru. 
Maks W ri scher, vladni tajnik pri okrajnem glavarstvu v Borovljah, Ludo vi k 
Fink ava, vladni tajnik pri okraj, glavarstvu v Celju in dr. Frane Ogrin, vladni 
tajnik, dodeljen poverjen i št vu za notranje stvari v Ljubljani. 
3) Za vladne tajnike v Vili. čin. razredu: 
a) pri predsedništvu deželne vlade: Okr. komisar dr. Adolf Golia, Okr. komisar 
dr. Lovro Bogataj, 
b) Pri poverjen i š( vu za notranje stvari: sledeči okr. komisarji: Rikard Koropec z 
naslovom in značajem vladnega tajnika in vodja okr. glavarstva v • rež i cali, Ga- 
šper Lipovšck z naslovom in značajem vladnega tajnika in vodja civilnega ko- 
mi sarijata za Prekinu rje, dr. Peter Vavpolič z naslovom in značajem vladnega 
tajnika in vodja okr. glavarstva v Ljutomeru, dr. Oton Pirkniajer z naslovom in 
značajem vladnega tajnika in vodja okr. glavarstva v Ptuju, Vciičcslav Polak6, 
okr. komisar pri po v. za notranje stvari, Bruno Hugo Stare7, okr, komisar, dode- 
ljen mirovni konferenci, Ivo Polj ance, okr. komisar pri mestnem magistratu v 
Celju, Karol Terstcnjak8, okr. komisar i» vodja okraj, glavarstva v Konjicah, 
Raj ko Mulaček, okr. komisar pri okr. glavarstvu v Mariboru, dr. Kari Tekavčič. 
okr. komisar pri okr. glavarstvu v Kranju. 
III. Okr. glavar dr. Henrik Steska se definitivno prevzame v službovanje pri 
predsedništvu deželne vlade.ff, < 
Ministeri ¡ahi i •••• i pi si IX. čin. r. dr. Anton Kodre se prevzame definitivno v 
stalež poverjen i št va za notranje stvari in se mu podeli naslov okraj, komisarja. 
IV. Deželna vlada imenuje nadalje: 
a) za okraj, komisarje: s pridržkom vrstnega reda: Pravi zor. okraj, kom i sai j a dr. 
Janko Vidie-a pri okr. glavarstvu v Radovljici, provizor okr. komisarja dr. Janka 
Šiško, vodjo pol. ekspoziture v Mozirju. 

Nadalje sledeče provizor. koneipiste, ki so že napravili praktični politični iz- 
pit i u sicer: dr. Franc Bratimi pri okr. glavarstvu v Mariboru, dr. Ivan Vidmar pri 
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okr. già vaisi vu v Vel i ko vcu, dr. Mirko Brezigar pri poverj. za notranje si vari v 
Ljubljani, dr. Tina Cus pri okr. glavarstvu v Črnomlju. Mihael Zavadlal pri okr. 
glavarstvu v Ljutomeru, dr. Franc Hrašovec pri okr. glavarstvu v Celju, dr. Dio- 
iiiz Maraš pri okraj, glavarstvu v Mariboru, Milan Makar'' pri mestnem magis- 
tratu v Mariboru, dr. Leon Brucko " pri okraj, glavarstvu v Celju, tir. Anton Far- 
en ik pri okraj, glavarstvu v Celju in Anton Krajšek pri okraj, glavarstvu v No- 
vem mesi u ; 
b) za provizorične vladne koncipiste sledeče konce pine praktikante, ki so polo- 
žili pred najmanj 6 meseci zadnji državni izpit in sicer: s pridržkom poznejše 
določitve vrstnega reda: Rado Klanjšček pri Uradu za zaščito beguncev, 
Zvonko • rat i na12 pri okr. glavarstvu v Ptuju, dr. Alojzij Terstenjak" pri okraj, 
glavarstvu v Ptuju, dr. Leon Gozan i pri okr. glavarstvu v Krškem. 

Pripominja se, da se eno mesto okrajnega glavarja pri predsedstvu deželne 
vlade zasede na kredit enega nezasedenega mesta vladnega tajnika (Vili. čin. 
raz.) in enega mesta okraj, komisarja (IX. čin. razr.). Drugo pre I ¡m ini rano mesto 
okraj, komisarja ostane začasno tudi nezasedeno. 

Okraj, komisar Milan Makar se premesti od mestnega magistrata v Mariboru 
k okraj, glavarstvu v Mariboru. Okrajni komisar dr. Franc Bratina se premesti 
od okraj, glavarstva v Mariboru k okr. glavarstvu v Ve I i ko vcu. 

2.) Okraj, glavarstvo v Celju poroča, da se v trboveljskem premogokopnem 
revirju vediio bolj širi med rudarji komunistična agitacija. Po Trbovljah krožijo 
govorice, da groze rudarji za slučaj stavke z razorožitvijo orožništva in splošnim 
pogromom proti imoviteljšim slojem. Opaža se, da se razširjajo take vesli vedno 
leda j, ko ni vojaštva v Trbovljah in da je tedaj tudi razpoloženje rudarjev vse 
drugo kakor v slučaju, daje vojaštvo na lieu mesta. Na te razmere se opozori 
komanda Drav. divizije, ki se naprosi, da pošlje v Trbovlje dovolj močno vojaš- 
ko posadko (okr. glavarstvo v Celju predlaga posadko 60 mož in 2 strojnici pod 
vodstvom energičnega častnika). Komanda dravske divizije je z dopisom z dne 
L julija 1920 Pov. Dj. 1695 obvestila pred sedili št vo deželne vlade, daje odteg- 
nila vojaštvo iz trboveljskega revirja. Komanda dravske divizije se ob tej priliki 
naprosi, da pred odpoklicem vojaštva stopi vedno v stik z ono oblastjo, ki je 
prosila vojaško pomoč. 

3.) Poverjenik za notranje stvari poroča o pripravah za občinske volitve v 
Sloveniji. Deželna vlada je sklenila v seji dne 21. julija 1920, da naj se občinske 
volitve vrše dne 17. oktobra 1920. O tem seje poročalo ministrstvu notranjih 
del v Bclgradu. Ministrstvo paje brzojavno odgovorilo, da se mora sklep dežel- 
ne vlade glede občinskih volitev ukiniti in da naj se deželna vlada radi tega 
sklepa opraviči. Poverjenik za notranje je šel osebno v Belgrad poročat o stvari 
hi je ustno informiral o položaju prejšnjega ministra notranjih del Ljubo Davi- 
dovima. Ministrstvu notranjih del je bilo odposlano v stvari tudi motivirano pis- 
meno poročilo, na katero pa ni prejela deželna vlada še nobenega odgovora. 
Listi so razglasili, da se občinske volitve v Sloveniji še ne bodo vršile. Poverje- 
nik za notranje stvari je naročil občinskemu referentu vladnemu svetniku Te- 
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kaučiču, da naj se priprave za občinske volitve nadaljujejo. Nekatera okraj, gla- 
varstva vršijo priprave za občinske volitve nemoteno, druga pa delajo nekoliko 
počasneje. Po ve rje niši vo za notranje je izdalo na vsa okraj, glavarstva okrožni- 
co, s katero se jim naroča, da poročajo kako se priprave za občinske volitve vr- 
še. Proti občinam, ki bi se morda branile, bodisi očitno, bodisi s pasivno rezis- 
tenco pri pripravah sodelovati, bo treba nastopiti z vsemi postavnimi sredstvi. 
Če bi posamezne občine ne vršile svoj ili dolžnosti, se lahko v dotičnih občinah 
določijo volilni komisarji. 

Sklene se, da se g. minister notranjih del brzojavno opozori na poročila po- 
vej en i št va za notranje stvari glede občinskih volitev v Sloveniji in se naprosi, da 
vprašanje obč. volitev v Sloveniji čim p rej e reši v smislu predloga deželne vlade. 
Volitve naj bi se vršile ali 17. ali 24. oktobra t.l. ali pa 7. novembra 1920, ker 
morajo biti občinske volitve na nedeljo, pri čemur se opozarja, da 31. oktober ne 
pride v po ste v, ker sta prihodnja 2 dneva praznika Vseh Svetnikov, ozir. Vernih 
duš, dneva ki sta posvečena spominu mrtvih. Miuisterstvo se naprosi, da nujno 
odloči in zavzame stališče v stvari, da se morajo priprave pravočasno izvršiti. 

4.) Računski praktikant pri poverjen i št v u za socijalno skrb Stanko Lazar se 
imenuje rač. asistentom s prejemki XI. čin. razreda z dnem 1. septembra 1920. 

5.) Komisar pri po v. za socijalno skrb dr. Anton Milavec" se pomakne v 
zadnjo stopnjo IX. čin. razreda. 

6.) Referent za ekonomijo pri poverjeništvu za socijalno skrb Ivan Sedlar se 
pomakne v I. stopnjo VIII. čin. razreda brez določitve uradniške skupine v smi- 
slu § 52 službene pragmatike. 

7.) Odobri se nakup 2 avtomobilov za delimitacijsko komisijo v Mariboru iz 
sredstev stvarne demobilizacije s pri stavko m, da se bo kupnina vrnila fondu 
Gospodarske komisije za stvarno demobilizacijo ¡z kredita, katerega je predsed- 
ništvo deželne vlade zaprosilo pri ministrskem predsedstvu. V slučaju, da bi se 
ta kredit ne dovolil, ostaneta oba avtomobila last Gospodarske komisije za 
stvarno demobilizacijo, ozir, last demobilizacijskc mase. 

8.) V bilanci ugotovljeni prebitek Oblačilu ¡ce za Slovenijo v znesku 209.445 
K 97 v se razdeli dobrodelnim zavodom in napravam po sledeči razpredelnici: 

1) Marjaniščc 30.000 K, 2) Dnevna zavetišča 10.000 K, 3) Ljudska kuhinja v 
Ljubljani 9.000 K, 4) Dijaška kuhinja "Domovina" v Ljubljani 9.000 K, 5) SÌ- 
rotišče v Kranju 10.000 K, 6) "Marijin dom" v Kočevju 9.000 K, 7) Llizabctna 
družba 5.000 K, 8) Dnevno zavetišče na Viču 10.000 K, 9) Dnevno zavetišče v 
Tržiču 10.000 K, 10) Vajeniški dom v Ljubljani 20.000 K, 11) Salczijanski za- 
vod na Rakovniku 10.445 K 97 v, 12) Škofijsko društvo za varstvo sirot v Ljub- 
ljani 9.000 K, 13) Lichtenthurmov zavod v Ljubljani 10.000 K, 14) Društvo za 
mladinske domove 30.000 K, 15) Sirotišče Groblje 10.000 K, 16) Viuccncijcva 
družba 10.000 K, 17) Deško sirotišče sv. Jožefa Št. Vid nad Ljubljano 8.000 K. 
Sa 209.445 K 97 V. 

Konec seje ob 19. uri. 
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Dr. Bogu taj l.i. Dr. Brejc I. •. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsegu 7 sirani. Lesovi uski papir brc/ vodnega znaka. Ošlcvil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

" Pišer Bronislav dr., banski svetnik. Rojen 18S2 v Ljutomeru. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, pravo v Gradcu in na Dunaju 1906, promovira! 1908. Služboval je od 1908 dalje 
pri deželnem odboru za Kranjsko kol praklikani, 1911 deželni koneipist, 1915 deželni 
tajnik, 1919 je služboval pri predsedstvu deželne vlade za Slovenijo v svojstvu okraj- 
nega glavarja, 1921 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Ljubljani. 1923 k pokra- 
jinski upravi za Slovenijo, 1924-1929 je bil premeščen k velikemu županu mariborske 
oblasti, kjer je bil preveden kol sreski poglavar, 1929 je postal banski svetnik banske 
uprave Dravske banovine, 1932 je bil upokojen. 

' Borštner Vinko, banski svetnik. Rojen 1881 v Celovcu, umrl 1973. l'o končanem 
študiju prava 1905, je bil sprejet v službo pri deželni vladi v Ljubljani kol konceptni 
praktikant, nato je služboval pri okrajnih glavarstvih v Ljubljani, Radovljici. Kranju, 
Postojni in Novem mestu, 1918 je postal vladni tajnik, po prevratu 1918 je bil imenovan 
za okrajnega glavarja v Ljubljani, 1920 v Kočevju, nato je bil vodja ekspoziture v Cerk- 
nici in Logatcu, 1924 je bil premeščen k velikemu županu v Ljubljani. 1925 je poslal 
vladni svetnik, 1929 pa banski svetnik. 1940 je bil upokojen. 

4 Steinmetz Sorodolski Rudolf dr., pravnik, diplomat. Rojen 1880, umrl 1963. 
Končal študij prava z doktoratom. Služboval je od 1904 dalje kot konecplni praklikani 
pri namcstnišlvu v Trstu, 1906 je postal koneipist v Voloski. 1910 okrajni komisar, med 
L svetovno vojno je bil v Črni gori, 1918 je postal vladni tajnik, ob prevratu 1918 je bil 
na razpolago narodnemu svetu v Zagrebu, 1919 je bil sprejet v status političnih urad- 
nikov za Slovenijo, 1919-1921 je bil namestnik jugoslovanskega konzula v Gradcu, 
nato je odšel v Zagreb, kjer je bil zaradi bolezni upokojen, nato je odšel v Beograd, kjer 
jc postal načelnik oddelka za zunanjo trgovino. 1937 je postal član državnega sveta v 
Beogradu, kjer j • bil tudi upokojen. 

s Znidaršič (Žnidarčič) Josip, pravnik, banski svetnik. Rojen 1877 v Renčali pri Go- 
rici. Končal je študij prava. Služboval jc od 1905 dalje na Primorskem, po prevratu 
1918 v Kranju, kjer jc postal okrajni glavar, 1931 je poslal banski svetnik, nato je bil 
premeščen k banski upravi Drinske banovine v Sarajevu. 

'' Polak Venčeslav, pravnik. Po končanem študiju prava se je 1913 zaposlil pri 
deželnem odboru za Kranjsko, kjer je služboval do prevrata 1918, imel je naziv deželni 
komisar, nato je služboval pri poverjeništvu za notranje zadeve, kjer jc 1920 imel naziv 
"krajni komisar, nato pa vladni lajni k. 

7 Stare Bruno Mugo, bančni ravnatelj. Rojen 1886 v Kranju. Končal je študij prava in 
trgovsko in eksportno akademijo. Služboval je od 1912 dalje pri namcslništvu v Trstu. 
'915 je postal koneipist, 1918 ministerial ni koneipist. Po prevratu 1918 jc služboval pri 
deželni vladi za Slovenijo, kjer je 1920 postal vladni tajnik. Zaradi znanja tujih jezikov 
in njegovih sposobnosti gaje dr. Zolger pritegnil v komisijo za mirovno konferenco v 
Parizu, 1920 jc postal tajnik jugoslovanske plebiscitne dclcgaeije. Nato je bil bančni 
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ravnatelj v Ljubljani. 
s Tcrstcnjiik Karol (Dragolin), banski svetnik. Rojen 1887 v Kraljcvcili pri Lju- 

tomeru. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu in na Dunaju 1911. Služboval je od 
1913 dalje pri uamcstiiiStvu v Gradcu, 1914 je bil premeščen v Slovenske Konjice, 1917 
v Slovenj Gradec, 1918 pa k namestuišivu v Gradec, po prevratu 1918 je poslal vodja 
okrajnega glavarstva v Konjicah, 1920 je postal vladni tajnik, 1922 je bil premeščen k 
pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani, 1923 je bil imenovan za sekretarja uprav- 
nega sodišča v Celju, 1924 pa je poslal sreski načelnik v Konjicah, 1932 je bil pre- 
meščen kol sreski načelnik v Črnomelj, 1935 je postal banski svetnik pri banski upravi 
Dravske banovine, 1937 je bil imenovan za banskega inšpektorja, 1939 je iz notranjega 
resorja prešel v resor ministrstva za trgovino, postal je trgovinski inspektor in načelnik 
trgovinskega oddelka, 1944 je bil premeščen v I. oddelek pokrajinske uprave ljubljanske 
pokrajine. 

9 Makar Milan, pravnik, sreski načelnik. Rojen 1886 v LcSčti pri Samoboru. Gim- 
nazij o na Sušaku, pravo v Pragi. Pred vstopom v državno službo je bil 5 let odvetniški 
kandidat, v državni službi je bil od 1919 dalje kot provizorični vladni koncipist v Mari- 
boru, 1920 je bil dodeljen mestnemu magistralu v Mariboru, nato je postal sreski pod- 
načclnik sreza maribor levi breg, 1931 pa sreski načelnik sreza Maribor desni breg. 
1935 je bil premeščen v Kočevje, 1936 pa v Pregrado. 

10 Brunčko Leon dr., pravnik, vladni tajnik. Rojen 1884 na Janživrhu pri Celju, umrl 
1928. Gimnazijo v Mariboru 1906, pravo v Pragi, promoviml 191 I. Služboval je kot 
odvetniški koneipient v Celju in na Ptuju, 1919 je bil vodja gospodarskega urada pri 
okrajnem glavarstvu v Celju, nato dežel nov lad ni koncipist pri okrajnem glavarstvu 
Celje, 1923 je postal okrajni komisar, 1925 vladni tajnik, 1926 je bil premeščen k 
velikemu županu Mariborske oblasti, 1927 je postal upravitelj sreskega poglavarstva 
Ljutomer. 

11 Klanjšek Rado, pravnik. Rojen 1894 v Štcverjanu pri Gorici. Gimnazijo v Gorici, 
pravo v Gradcu in Zagrebu. Služboval je od 1919 dalje kot koncipist pri uradu za 
zaščito beguncev v Ljubljani. 

12 Bratina Zvonko dr., pravnik, sreski načelnik. Rojen 1888 v Križcvcib pri Lju- 
tomeru, umrl 1944 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, proi novi ral v 
Zagrebu 1924. Služboval je od 1919 dalje kot konceptni praktikant na Ptuju, 1932 je 
postal sreski načelnik na Ptuju, 1935 je bil premeščen v Vardarsko banovino, 1936 je bil 
premeščen kol sreski podnačelnik v Varaždin, 1939 je bil imenovan za sreskega načel- 
nika v Starem Bečeju v Vojvodini, 1940 je poslal sreski načelnik v Kočevju, 1944 paje 
bil premeščen k oddelku za socialno politiko in narodno zdravje pokrajinske uprave v 
Ljubljani. 

1,1 Trslenjak Alojzij dr., pravnik, banski svetnik. Rojen 1887 v Pušeneih, umrl 1964. 
Gimnazijo v Mariboru 1907, pravo v Gradcu, promovira 1 1914. Služboval je od 1920 
dalje kol konceptni praktikant pri poverjeništvu za notranje zadeve. 1920-1928 je bil 
okrajni komisar pri srezih Slovenj Gradec, I4uj in pri velikem županu Mariborske 
oblasti, 1928 je postal sreski načelnik v Ljutomeru, 1932 v Dolnji Lendavi, 1934-1935 
je bil premeščen k banski upravi Primorske banovine v Splitu, od 1935-1939 je bil pred- 
stojnik mestne policije v Mariboru, 1940 je bil premeščen v Ljubljano k banski upravi 
in je postal vodja oddelka za trgovino, obrt in industrijo, kjer je služboval do leta 1944. 

14 Lazar Stanko, finančni inšpektor. Rojen 1891 v Kamni Gorici na Gorenjskem. 

136 



Gimnazijo v Kranju 1914, izpii iz računovodstva 1920. Služboval je od 1919 dalje kot 
računski pripravnik, 1920 računski asistent, 1921 računski oficial pri delegaciji mini- 
strstva financ v Ljubljani, 1927 je postal knjigovodja, 1929 računski konlrokor, 1932 je 
bil premeščen k savski finančni direkciji v Zagrebu, kjer je 1935 postal računski 
inšpektor, 1936 se je vrnil v Ljubljano. 

1 Milavce Anton dr., pravnik. Rojen 1889 v J okov i • i pri Planini. Gimnazijo v 
Ljubljani 1909, pravo v Gradcu 1915, promoviral 1916. Služboval je od 1916 dalje kot 
praktikant pri deželnem sodišču v Ljubljani in nato pri deželnem odboru za Kranjsko v 
Ljubljani, 1919 je postal komisar pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, 1925 je bil 
razrešen državne službe. 

163' 
ZAPISNIK 
163. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 25. AVGUSTA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Verstovšek, poverjenik za notranje stvari profesor Remec, poverjenik za 
pravosodje Fon in poverjenik za socijalno skrb dr. Gosar. 

Začetek seje ob 18. uri. 

1.) Poverjenik za tik in bogočastje poroča o kompetenei za imenovanje 
okrajnih šolskih nadzornikov. Doslej je poverjenik za tik in bogočastje sam 
mi enova 1 okrajne šolske nadzornike. Proti temu načinu postopanja ni bilo ni ka- 
kih ugovorov do odloka ministrstva prosvete z dne 11. junija 1920 P. Br. 3664. 
S tem odlokom sporoča ministrstvo, daje obveščeno, da so nezasedena nekatera 
mesta okrajnih šolskih nadzornikov ¡n poživlja deželno vlado, da predloži po- 
toni poverjeništva za uk in bogočastje in po zaslišanju višjega šolskega sveta 
'erno-prcdlogc za izpopolnjenje praznih mest. Poverjen i Št vo za uk in bogočastje 
J e nato poročalo ministrstvu prosvete, da po obstoječih šolskih zakonih predla- 
gajo za bivšo Kranjsko okrajne šolske nadzornike okrajni šolski sveti. Po nared- 
bi o prehodni upravi z dne 14. novembra 1918 Ur. I. št. lil točka IV št. I jih 
"li e nuj e poverjeništvo za uk in bogočastje. Poverjen i št vo je nadalje poročalo, da 
bo takoj imenovalo okrajne šolske nadzornike, ko dobi od višjega šolskega 
sveta predloge okrajnih šolskih svetov in da bo imenovanja naznanilo ministrs- 
tvu. Nato je ministrstvo prosvete z brzojavko P br. 5676 naročilo, da se terno- 
Prcdlogi o nameščenju okrajnih šolskih nadzornikov takoj predlože v skladu s § 
32 zakona z dne 23. oktobra 1912 dež. zak. za Kranjsko št. 66, ker se naredba 
•• katero se sklicuje poverjeništvo ne more smatrati za merodajno in veljavno, 
ker v času proglašenja te naredbe ni bilo današnje državne organizacije inje s 
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proglašenjem kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovenec v prešla vsa kompetent u 
avstrijskega ministrstva pros vete na ministrstvo pros ve le naše kraljevine. 

Poverjenik za »k in bogočastje stoji prej ko slej na stališču, da ima na podla- 
gi ustroja deželne vlade za Slovenijo določenega z naredbo št. III iz leta 1918 
edino on pravico postavljati okrajne šolske nadzornike. 

Celokupna deželna vlada za Slovenijo se tenni stališču soglasno pridružuje v 
bistvu ¡z sledeč ili razlogov: deželna vlada za Slovenijo zavzema stališče, da je 
določitev okrajnih šolskih nadzornikov samo upraven akt ¡n ne spada pod poj m 
imenovanja državnili uradnikov. Okrajni šolski nadzorniki so namreč učitelji 
brez činovnega razreda, poverjeni s posebno funkcijo nadzorovanja ljudskih šol, 
vslcd česar se ne more smatrati, da bi bilo njih določanje v .smislu odloka mini- 
strstva notranjih del z dne 3. marea 1919 št. 6564 odtegnjeno kompetenei po- 
velj en išt va za nk in bogočastje in pridržano ministrstvu pros vete. Ta odlok nam- 
reč glede imenovanj državnih uslužbencev določa, da imenovanja oziroma •••- 
redo vanj a in premeščanja državnih uslužbencev sme izvršiti deželna vlada samo 
v tistih primerih, v katerih je bilo po avstrijskih zakonih pristojno pokrajinsko 
oblastvo to je za državne uslužbence do inkluzive IX. činovnega razreda. Ker se 
torej okrajni šolski nadzorniki ne morejo smatrati kot državni uslužbenci v go- 
tovem čiiiovnem razredu, je podana kompetenca poverjen ¡št va za uk in bogoča- 
stje za ta imenovanja iz naredbe št. 111 z leta 1918, na kateri bazira vsa avto- 
nomna uprava deželne vlade za Slovenijo torej tudi uprava poverjen išt va za uk 
in bogočastje. 

Če ministrstvo za pros veto v svoji brzojavki P Br. 5676 trdi. da so po progla- 
šenju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev vse pravice avstrijskega ministr- 
stva pros vete prešle nu ministrstvo prosvete nase kraljevine, je ta trditev neos- 
novana in protiustavna. Kajti če bi bilo to res, potem bi bilo s tistim trenotkom 
prenehalo obstojali poverjen i št vo za uk in bogočastje in ravnotako z njim tudi 
vsa druga poverjen i št va deželne vlade in celotna samouprava Slovenije. 

Da je mnenje ministrstva zmotno, dokazuje ne samo dejstvo, da avtonomna 
poverjeni št va tudi po ujedinjenju niso bila ukinjena, ampak da je njihov delo- 
krog ostal neu krnj en, tako kakor je bil od prvega početka narodne vlade do uje- 
dinjenja. Sicer paje to stališče utemeljeno tudi v adresi na Njegovo Visočaiislvo 
Prestolonaslednika Regenta z dne I. decembra 1918 ter v odgovoru Njegovega 
Visočanstva Regenta na to adreso. V adresi se izrecno povdarja, da naj bi ostali 
v moči pod kontrolo državne vlade dosedanji avtonomni administrativni organi; 
v odgovoru na adreso pa povdarja Njegovo Visočanstvo Regent, da si osvaja 
popolnoma predložene želje in načrte, tudi glede prehodne in začasne dobe. 

Bodi povdarjeno, da imamo v tem pogledu že precedcučne slučaje, ker je 
poverjenik za uk in bogočastje v letu 1919 imenoval enako nadzornike za bivšo 
Štajersko in Koroško. Tudi se vsi učitelji na ljudskih in meščanskih šolali dosle- 
dno imenujejo pri deželni vladi za Slovenijo in se torej ne more u met i zakaj bi 
se morali začasno postavljeni okrajni šolski nadzorniki imenovati od ministrstva 
prosvete. 
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2.) Na podlagi odobrenega proračuna poverjen i št va za notranje stvari za 
budgctno leto 1920/21 se predlaga ministrstvu notranjih del, da se imenuje Fran 
J u vane, pisarniški ran ate Ij /. naslovom in značajem "višji ravnatelj" za višjega 
ravnatelja v VII. činovnem razredu. 

3.) Nadalje se na podlagi odobrenega proračuna imenujejo: deželni pisarniš- 
ki nado f ici ja I Franjo Merci na" pisarniškim pristavom v IX. činov nem razredu; 

okrajni tajniki X. činovnega razreda in sicer: Martin Zelenko pri okrajnem 
glavarstvu v Ptuju. Franc Volčjak pri okrajnem glavarstvu v Mariboru, Adolf 
Svoboda4 pri okrajnem glavarstvu v Ve I i ko ve u, Franc Slana pri uradu za zaščito 
beguncev v Ljubljani, Alojz Mam5 pri okrajnem glavarstvu v Kočevju. Ignacij 
Rus' pri okrajnem glavarstvu v Radovljici, Fran Babic pri civilnem komisnrijalu 
zn Prek mu rje v Murski Soboti, in Fran Fischer7 pri okrajnem glavarstvu v lì či- 
rov Ij ali okrajnim tajnikom v IX. činovnem razredu ad personam. 

4. ) S ledeč i kan • I ist i XI. č i n o v n cga razreda se i m en uj cj o ok raj n i m taj n ikom v 
X. činovnem razredu: Rudolf Pue8 pri okrajnem glavarstvu v Radovljici, Rudolf 
Snicrdu pri okrajnem glavarstvu v Borovljah, Fran Jenko9 pri okrajnem glavar- 
stvu v Litiji, in Mirko Vizjak10 pri okrajnem glavarstvu v Borovljah. 

5.) Pisarniški o fie ¡ja nt Friderik Pre i singer se imenuje kane listom v XI. čino- 
vnem razredu. 

6.) Pisarniški pomočnik Veko s lav Čeplak" se imenuje kiinclistoin pri knji- 
govodstvu povcrjcnišlva za notranje stvari v XI. činovnem razredu. 

7.) Sledeči računski praktikanti pri knjigovodstvu povcrjcnišlva za notranje 
12 stvari se imenujejo za računske asistente in sicer: Koman Leopold ", Cesar Jo- 

sip13, Osana Miroslav'-1, in Janez Zorce'5. 
8.) Dr. Frane Mlinar - Cigale16 se sprejme v pripravljalno službo pri poverje- 

ništvu za notranje stvari kot konceptu i praktikant in se prideli v službovanje 
okrajnemu glavarstvu v Mariboru. 

Konce seje ob 19. 1/2 uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnik.ir. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesov¡nski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

1 Mcrcina Franjo, pisarniški pristav. Rojen I8S5 v Zgornjem Kašlju, umrl 1929 v 
Ljubljani. Končal 3 razrede gimnazije. Zaposlenje bil od 1909 dalje kot občinski tajnik 
na Jesenicah, 1911-1913 kot občinski tajnik v Mostah pri Ljubljani, 1913 je postal po- 
godbeni uradnik pri deželnem odboru za Kranjsko, 1920 je bil imenovan za pis- 
arniškega pristava pri deželni vladi, 1920 je bil imenovan za občinskega gerenta v 
Trbovljah, 1923 je bil upokojen. 
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" Zelcnko Martin, srcski tajnik. Rojen 1871 v Vcržcju. Končal je nižjo realko. 
Služboval je 13 let v vojaški službi, 1906 je bil dodeljen okrajnemu glavarstvu v Pulju, 
kjer je delal v vojaškem referatu, 1913 je postal okrajni tajnik, 1918 je bil premeščen iz 
Pulja v Maribor, kjer je bil kanclist in okrajni tajnik, nato je bil premeščen v Celje, kjer 
je služboval kot srcski tajnik do leta 1924, koje bil upokojen. 

4 Svoboda Adolf, okrajni tajnik. Rojen 1871 v Trnovem pri Gorici. Končal je 3 
razrede realke. Služboval je 15 let v vojaški službi kot Čcrtifikatist, 1906 je bil imenovan 
za kanelista pri namestništvu v Zadru, služboval je v Zadru in Dubrovniku, 1919 je bil 
premeščen v Sežano, 1920 je bil imenovan za okrajnega tajnika v Vclikoveu, po plebis- 
citu pa je bil premeščen v Prckmurje. 

J Marn Alojz, okrajni tajnik. Končal je 3 razrede trgovsko-gre m ialnc šole in seje 
zaposlil kot čcrtifikatist v vojaški službi, kjer je služboval 17 let, 1918 je prestopil v 
upravno službo inje postal okrajni tajnik v Kočevju, 1927je bil upokojen. 

'' Rus Ignacij, okrajni tajnik. Rojen 1875 na Hudem pri Novem mestu, umrl 1948 v 
Ljubljani. Končal je nižjo gimnazijo in podoficirsko šolo 1908 ter 6 mesečno prakso za 
pisarniške uradnike. V državni službi je služboval od 1909 dalje kot kanclist pri 
namestništvu v Trstu, dodeljen okrajnemu glavarstvu v Tržiču (Monfalcone), 1918 je bil 
imenovan /a okrajnega tajnika, dodeljen okrajnemu glavarstvu v Radovljici, 1921 je bil 
premeščen v Ljubljano k poverj citisi vu za notranje zadeve, nato k okrajnemu glavarstvu 
Ljubljana-okolica, 1931 je bil imenovan za pomožnega sekretarja, 1935 je bil upoko- 

ji, 
Fischer Franc, okrajni tajnik. Rojen 1875 v Novem mestu, umrl 1969 v Ljubljani. 

Končal 1 razred gimnazije in 6 mesečno prakso pri deželni vladi v Celovcu. Služboval 
je od 1892 dalje kot pisarniški pomočnik pri okrajnem sodišču v Novem mestu, 1912 je 
bil imenovan za kanelista pri deželnem predsedstvu v Ljubljani, 1918 je postal okrajni 
tajnik, 1919 je bil premeščen v Celovec, nato v Borovlje, po plebiscitu 1920 pa k 
poverjeniStvu za notranje zadeve deželne vlade Slovenije v Ljubljano, odkoder je bil 
premeščen na Ptuj, kjer je bil 1928 upokojen. 

8 Puc Rudolf, okrajni tajnik. Rojen 1878 v Ljubljani. Končal 4 razrede realke in 
opravil izpit iz računovodstva. Služboval je od 1898 dalje kot volonter pri finančnem 
ravnateljstvu v Ljubljani, nato pri davčnem uradu v Ljubljani, 1902 je bil dodeljen 
davčnemu uradu v Novem mestu, 1912 je bil imenovan za namestniškega kanelista pri 
okrajnem glavarstvu Volosko-Opatija, 1919 je postal kanclist deželne vlade za 
Slovenijo, 1920 je bil premeščen v Radovljico, kjer je postal okrajni tajnik, 1923 je bil 
premeščen v Zagreb k izscljcniškcmu komisariatu in še isto leto na Ptuj, 1924 pa v 
Šmarje pri Jelšah, 1926 je bil upokojen. 

9 Jenko Fran, okrajni tajnik. Rojen 1878 v Virmasah. Pri kadetnici v Trstu je opravil 
izpit za 4. razred realke ter provijantno častniški tečaj na Dunaju. 17 let je služboval v 
vojaški službi, 1918 je bil imenovan za vladnega kanelista pri okrajnem glavarstvu v 
Litiji, 1920 pa za okrajnega tajnika, 1924 je bil premeščen v Laško, 1928 pa v Krško, 
kjer ie bil 1931 upokojen. 

Vizjak Mirko, okrajni tajnik. Rojen 1888. Končal 3 razrede strokovne šole. 
Služboval je 1905-1908 kot pisarniški pomočnik pri okrajnem sodišču v Sevnici, nato je 
bil 7 let v vojaški službi, 1918 je bil imenovan za pisarniškega kanelista pri pover- 
jc niši vu za p romei, 1920 je postal okrajni tajnik v Borovljah, 1923 okrajni tajnik v Ra- 
dovljici, nato je bil preveden v arhivskega uradnika, 1932 je bil premeščen v Krško, kjer 
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je služboval do okupacije 1941. 
11 Čcplak Vckoslav, kanci ¡si. Rojen 1881 v Gornjem Gradu, unirl 1945 v Ljubljani. 

Končal meščansko Šolo v Beljaku in 1 leto trgovske šole. Služboval je 17 let v vojaški 
službi, 1919 je stopil v državno službo pri povcrjenlštvu za notranje zadeve v Ljubljani, 
služboval je kot pisarniški uradnik v knjigovodstvu deželne vlade, nato v računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani, zatem pri oblastni tehnični upravi v Ljubljani 
¡n pri banski upravi Dravske banovine, nazadnje je bil pomožni tajnik šefa pokrajinske 
uprave v Ljubljani. 

12 Koman Leopold, računski inšpektor. Rojen 1899 v Dravljah v Ljubljani, umrl 
1982 v Ljubljani. Gimnazijo v Št. Vidu nad Ljubljano. Služboval je od 1919 dalje kot 
računski praktikant, 1920 računski asistent, računski oficial, računski revident, nazadnje 
kot računski inšpektor pri Vil. oddelku banske uprave Dravske banovine in pokrajinske 
uprave v Ljubljani, 

13 Cesar Josip, računski inšpektor. Rojen 1899 na Koprivniku pri Bohinju, umrl 1936 
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani. Služboval je od I9I9 dalje v računski službi, kjer je 
bil nazadnje računski inšpektor. 

N Osana Miroslav, računski inšpektor. Rojen 1895 v Ardru pri Krškem, unni 1964 v 
Ljubljani. Končal gimnazijo, nato je bil mobiliziran v vojsko. 1920 seje zaposlil kot 
računski praktikant, v računski službi je postal računski inšpektor pri finančni direkciji v 
Ljubljani. 

' Zoreč Janez, računski inšpektor. Rojen 1890 v Ljubljani, umrl 1945 v Ljubljani. 
Končal gimnazijo, 1920 je stopil v službo kol računski praktikant, 1921 je prešel v 
službo k mestni upravi v Ljubljani, kjer j • postal mestni računski inšpektor. 

"' Mlinar - Cigale Fran dr., pravnik, sreski načelnik, glasbenik. Rojen 1887 v Roviah 
•utcl Logatcem, umrl 1969 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v 
Zagrebu, doktoriral 1920, glasbo je Študiral v Ljubljani in na Dunaju. Služboval je od 
1920 dalje pri okrajnem glavarstvu v Mariboru, nato pri sreskem načelstvu v Ljutomeru. 
1936 je postal sreski načelnik v Gornjem Gradu. Bilje glasbeni delavec in skladatelj, 
objavil je več skladb ter člankov, razprav in referatov s področja glasbe. 

164' 
ZAPISNIK 
164. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 2. SEPTEMBRA S920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za uk in bogočastje 
dr. Vcrstovšck, poverjenik za kmetijstvo Jan, poverjenik za javna dela inž. Scr- 
n«c, vodja poverjen i št va za notranje stvari vscučiliški profesor dr. Pitani te, po- 
verjenik za pravosodje dr. Žerjav in namestnik poverjenika za socialno skrb Sef 
«rada za zaščito dece dr. Goršič. 

Začetek seje ob 16. uri. 
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I.) Predsednik deželne vlade otvori sejo in pozdravi nove poverjenike v vla- 
di. Prebere odlok minist rsl va notranjih del ?. dne 27. avgusta 1920, Po v. SI. šl. 
432, s katerim naznanja ministrstvo vsebino dne 17. avgusta 1920 sklenjenega 
in potrjenega sporazuma. Glasom sporazuma se mora preurediti pokrajinska 
vlada v Ljubljani lako, da dobi demokratska zajednica poverjen ¡št vo za pravo- 
sodje in poverjeništvo za socialno skrb, poverjeništvo za notranje stvari se pa 
nevtralizira. Poslovanje vseh pokrajinskih vlad mora biti kolegijalno, t.j. odloč- 
be se smejo izdajali in veljajo le, nko so napravljene v soglasju vseh vladnih 
članov. Predmeti političnega značaja, v katerih se ne zjedinijo, se odstavijo iz 
dnevnega reda in predložijo ministrskemu svetu v odločitev. Uredbo o občin- 
skih volitvah je treba v smislu sporazuma revidirali z ozirom na §§ 10, 15 al. 3 
in § 35. Poverjeništvo za notranje stvari je dobilo od ministrstva že nalog, da 
izdela tozadevne predloge. Predsednik deželne vlade naprosi vodjo poverjen ¡S- 
tva za notranje stvari, da delo za revizijo občinskega volilnega reda čimbolj po- 
speši. Glasom navedenega ministrskega odloka pri sloj a vodji poverjen i šiva za 
notranje stvari poleg profesorske plače posebna funkcijska do k lacla, katero odo- 
bri celokupna deželna vlada. V prihodnji seji se bo funkcijska doklada določila. 

Predsednik deželne vlade omenja v informacijo novim članom vlade, da za 
sklepanje v celokupni deželni vladi ni še ni kakega poslovnika. Po praksi in 
sklepu prve deželne vlade se obravnavajo v sejah celokupne deželne vlade vse 
personalne zadeve za državne uradnike od XI. čin. razreda navzgor in sicer 
imenuje in premešča deželna vlada v lastnem delokrogu uradnike do i nel. IX. 
čin. razreda, za uradnike od Vili. čin. razreda nadalje pa sklepa samo o predlo- 
gih za imenovanja po pristojnem ministrstvu. V seji celokupne deželne vlade se 
obravnavajo nadalje važnejše in dvomljive resortne stvari pred sed ni šiva deželne 
vlade in poverjen ¡šle v, katere predsednik oziroma poverjeniki po svojem pre- 
vdarku predlože v sklepanje celokupne deželne vlade. 

Poverjenik za pravosodje izrazi mnenje, da bi bilo potrebno, da se sestavi za 
deželno vlado poslovnik in sicer morda ne kol naredba deželne vlade, ampak 
kot dogovor, ki ga sklenejo člani deželne vlade. 

Na tozadevno vprašanje vodja poverjenišlva za notranje stvari opozarja 
predsednik glede ko m peten •• lega poverjeni št va na naredbi deželne vlade za 
Slovenijo z dne 13. februarja 1920, Ur. 1. šl. 114 in št. 115 o delokrogu predsed- 
n i št va deželne vlade in poverjen išt va za notranje zadeve. Po določilih leh na- 
redb izvršuje predsednik deželne vlade, k¡ mora skrbeli za jednolnosl v deželni 
pokrajinski upravi, tudi splošni nadzor nad okrajnimi pol. oblast vi, ki so podre- 
jena v smislu čl. 6 naredba št. 115 poverjen i Št v u za notranje stvari samo glede 
onih poslov, ki pripadajo v višji stopnji po ve rje ni št vu za notranje zadeve. Iz 
tega jasno sledi, daje prcdseclnišlvo službena oblast političnih okrajnih oblastev 
(okrajnih glavarstev, pol. ekspozitur in civilnega komisarijata za Prek mu rje) t.j. 
da izvršuje glede teh uradov vse ekonom ično-adm in ¡strali vne, nadzorovalne in 
disciplinarne posle, slednje seveda, v kolikor ne spadajo v ko m pete neo discipli- 
narnih komisij. Po določilu točke 9, člena 2. naredbe šl. 114 spadajo v delokrog 
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p red sed il ¡št va deželne vlade nadalje poleg personalnih stvari, ki se nanašajo na 
osobje pri predsedništvu deželne vlade, pri dopisnem in tiskovnem uradu in pri 
Uradnem listu ludi vsi personalni posli, ki se nanašajo na juridično- 
administrativne in pisarniške uradnike ter pisarniško pomožno osobje in na uni- 
tine in pomožne sluge pri okrajnih glavarstvih in pol. ekspoziturah, v kolikor ni 
to stvar nižjih oblastev, dalje na osobje pri knjigovodstvu deželne vlade, ki op- 
ravljajo računske posle za predsetlnišlvo, povcrjcnišlvo za notranje zadeve in 
poverjeništvo za uk in bogočaslje. 

Naredbi sla bili izdani v razmotri vanju, du morajo pol. oblas t va J. stopnje 
odgovarjati neposredno naročilom vseh pokrajinskih oblastev v dotičnih reso ri- 
nili agendah. Zato ni upravičeno, da bi bila ta ob last vn v personalnem in službe- 
nem oziru podrejena bodisi kateremukoli poverjcnišlvu ali pa pokrajinskemu 
uradu, kije neposredno podrejen ministrstvu. Te agende so se po prevratu neka- 
ko slučajno podredile poverjen i št v u za notranje zadeve. Obe naredbi sta bili 
'Zdani, koje bil predsednik deželne vlade dr. Žerjav. 

Poverjenik za pravosodje dr. Žerjav se ne strinja z zgoraj š njo razlago naredb 
in smatra, da se pod besedo "splošni nadzor" ne more subs u m i rat i vseh službe- 
11 ¡h, t.j. ekonom ično-acl m ilustrativnih nadzora valnih in d iseipl ¡namili poslov i u 
'ndi ne personalnih agend. Glede pojma personali ¡a so nadalje možne tudi razli- 
čne interpretacije. Predsednik deželne vlade se sklicuje ponovno na jasno bese- 
dilo naredb. Ugotavlja, da po Čl. 7 naredbe Ur. 1. šf. 115 spadajo v področje po- 
verjen i šiv a za notranje zadeve personalni posli samo glede osobja pri poverje- 
ni št vu za notranje zadeve, nadalje pri policijskih oblastih, pri varnostni straži in 
Pri prisilnih delavnicah. Vsak resen dvom o vsebini, smislu in namenu naredb 
št. 114 in 115 je izključen. 

Poverjenik za pravosodje vpraša, kuko se je glede teh naredb prakticiralo 
Pod prejšnjo deželno vlado. Predsednik pojasni, tla je sporazumno s prejšnjim 
Poverjenikom za notranje stvari odredil, da se ti posli začasno še vodijo pri po- 
verjen i št v • za notranje zadeve, vendar pa po navodilih in v sporazumu s pred- 
sednikom deželne vlade. Ta uredba je obstojala na dogovoru med predsednikom 
"i prejšnjim poverjenikom za notranje stvari profesorjem Remcem. Sedaj seje 
odločil, da se bodo ti posli v smislu naredb izvrševali pri predsedništvu deželne 
vlade. 

Vodja poverjeništva za notranje stvari, vseučiliški profesor dr. Pitamie izjuv- 
l)a, daje bil po soglasju obeh v deželni vladi zastopanih strank od ministrstva 
"nen o v an za vodjo poverjeništva za notranje stvari. Prosi gg. zastopnike strank 
v deželni vladi, da pri svojih somišljenikih vplivajo na to, da nui politične stran- 
ke v Sloveniji omogočujejo stališče, ker bi sicer moral izvajati konsekvenee. 
Sodeloval bo še nadalje pri delimitacijski komisiji na Štajerskem. Ker bo v teh 
Poslih inorai dostikrat ¡z Ljubljane, ga bo za čas odsotnosti nadomestoval v te- 
kočih poslih dvomi svetnik Krcmcnšek. 

Poverjenik za pravosodje se zahvaljuje za pozdrav predsednika deželne vla- 
"e in izjavlja, da bo njegova stranka respektirala ne v t ral ¡teto poverjeništva za 
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notranje stvari. Primoran paje že v prvi seji podati protestno izjavo proti neka- 
terim sklepom deželne vlade, storjenih v seji dne 25. avgusta 1920, torej že po 
tem, ko je bil v Bel gradit sklenjen in odobren sporazum. (Protestna izjava se 
priveze zapisniku kot priloga in bistven del zapisnika.) 

Predsednik deželne vlade se odločno zavaruje proti rekriminacijam izjave, ki 
jo je podal imenom svoje stranke poverjenik za pravosodje in ugotavlja, da so 
bili sklepi, kijih navaja protestna izjava, popolnoma pravilni. V času, koje vla- 
da v teh stvarc li sklepala, ni imela še ni kakega službenega obvestila ne o ime- 
novanju novih poverjenikov in ne o tozadevnem protokolu sporazuma, ki je bil 
podpisan v Belgradu, o katerem paje bila vlada obveščena šele dne 31. avgusta 
t.l. Ker poverjeniki za notranje stvari, za pravosodje in za socialno skrb v prejš- 
nji deželni vladi za časa imenovanih sklepov še niso bili od vezani svojih dolž- 
nosti, še manj pa so svoje posle predali svojim naslednikom, katerih imenovanja 
do časa sklepanja tudi še niso bila sporočena deželni vladi, so imeli prejšnji po- 
verjeniki ob Času, ko so se vršile te seje, še v polnem obsegu dolžnosti in pravi- 
ce članov deželne vlade. Sklepi so bili tedaj v formalnem oziru (v meritornem 
oziru se jim doslej ni ugovarjalo) popolnoma pravilni in predsednik deželne 
vlade najodločneje zavrača trditev, da bi bili dotični sklepi neveljavni. Odklanja 
.seveda tudi zahtevo, da bi se sklepi revidirali. Predsednik se zavaruje, da pride 
ta izjava ravno od poverjenika za pravosodje dr. Žerjava, kije svoj čas v svoji 
funkciji kot predsednik deželne vlade v zadnjih dneh, predno je izročil posle, 
izvršil, oziroma hotel izvršiti različne posle, da bi s tem prejudiciral ukrepom 
svojega naslednika. Temu nasproti povdarja poverjenik za pravosodje, da se 
sedanji slučaj bistveno razlikuje od njegovega, ker je takrat nastopila v vladi 
nasprotna stranka, sedaj pa seje dosegel sporazum, glasom katerega sodelujeta 
v vladi SLS in J DS. Z zadnjimi sklepi deželne vlade seje prek I ud i ralo sporazu- 
mu. Na to kršenje sporazuma je že opozoril svoje somišljenike. 

Z ozi rom na pasus izjave poverjenika za pravosodje, da bo v slučaju, ako bi 
deželna vlada svojih sklepov ne preklicala, stavil to zahtevo na pristojnih mes- 
tih, povdarja predsednik deželne vlade, da ima v stvareh, o katerih razpravlja 
celokupna deželna vlada ¡n v katerih se ne doseže soglasje, pravico poročati 
osrednji vladi ed i noie predsednik. Prizadetim poverjenikom je seveda dano na 
prosto, da poročilu predsednika prilože svoj vet um. Nikakor pa predsednik ne 
more dopustiti, da bi posamezni člani deželne vlade za njegovim hrbtom v takih 
službenih stvareh občevali z osrednjo vlado. 

Poverjenik za pravosodje soglaša s tem. da v stvareh, v katerih se ne doseže 
v deželni vladi soglasja in jih je treba v smislu sklenjenega sporazuma predložiti 
osrednji vladi, referira predsednik deželne vlade ministrskemu svetu. Vsak po- 
verjenik more službeno občevati samo s svojim resortnim ministrom. Neslužbe- 
no občevanje paje prosto. Predsednik opozarja, da smatra za nelojalno in nedo- 
pustno tudi vsako zasebno občevanje poverjenikov v službenih stvareh drugih 
resort o v. 

Poverjenik za pravosodje naglasa, da za slučaj, na katerega se nanaša prote- 

144 



stila izjava njegove stranke, lic velja to, kar seje omenilo glede občevanja z os- 
rednjo vlado. Kršil seje sporazum, zato ima vsak član vlade pravico remonstri- 
rati. Predsednik to naziranjc odklanja in ugovarja ponovno takemu postopanju 
povdarjajoč, da bo v stvari on poročal ministrskemu predsedniku, ker seje ta 
zadeva razpravljala v seji celokupne vlade. Ako bi se dopustilo, da vsak pover- 
jenik zase, za lirbtom predsednika, poljubno poroča ministrskemu svetu ali pa 
posameznemu ministrstvu, potem nastane anarhija in se odprejo vrata na steza j 
vsem mogočim intrigam, kar bi ne moglo voditi do dobrega konca. 

2.) Predsednik deželne vlade poroča obširno o pripravah za plebiscit na Ko- 
roškem. Naznanja, da pride naš zastopnik v plebiscitni komisiji rektor Cvijič2 v 
pondeljck v Ljubljano in da se bo vršila v pondeljck ob 4. uri popoldne izredna 
seja celokupne deželne vlade, pri kateri bo Cvijič poročal o našem položaju na 
plebiscitnem ozemlju. 

Predsednik opozarja, daje cela organizacija dela naše plebiscitne delegacije 
nepovoljna in nezanesljiva. Predlagal je ministrstvu, da naš delegat v vseh važ- 
nejših stvareh išče poprej sporazuma z deželno vlado. Na ta predlog centralna 
vlada ni dala nikakega odgovora. Dobil je v tem oziru samo navodilo, da se zne- 
sek 10 milijonov kron, namenjen za pripravo in izvedbo plebiscita, vporabi spo- 
razumno s predsednikom deželne vlade in našim delegatom v plebiscitni komi- 
siji. Eno najbolj perečih vprašanj v plebiscitnem ozemlju je bilo vprašanje od- 
prtja demarkacijske črte. O odpravi demarkacijske Črte se ni razpravljalo. Dele- 
gat Cvijič je podal osrednji vladi v stvari referat, v katerem principijelno konce- 
di ra odprtje demarkacijske črte. Predsednik deželne vlade o tem referatu ni bil 
obveščen in j e neodvisno od tega poročal osrednji vladi v tem smislu, da naj se 
demarkacijska črta ne odpre. O tem svojem poročilu je predsednik obvestil tudi 
delegata Cvijiča, ki je bil radi tega nevoljen. Vršil seje potem razgovor, ua ka- 
terem so se razmotri va le garancije, pod katerimi bi bilo možno pristati na to. da 
se odpre demarkacijska črta. O stvari seje zaslišal tudi narodni predstavnik G ra- 
fe na tier, kije končno na te garancije pristal. Delegat Cvijič je dotične predloge 
v bistvu sprejel in jih predložil plebiscitni komisiji v Celovcu, črtal paje moti- 
vacijo, kar pa ni bilo stvari v prid. 

Predsednik omenja na to določila glede osebnega ¡n blagovnega prometa na 
demarkacijski črti, nadalje predpise glede izkaznic o istovetnosti, glede razo be- 
san j a zastav, nadalje o razdelitvi plebiscitnega ozemlja v 6 distriktov. Natanč- 
nejši podatki o teh stvareh so bili objavljeni v dnevnem časopisju. Tudi sicer je 
predsednik dobil v zadnjem času zelo malo uradnih obvestil od plebiscitne de- 
legacije in je o mnogih važnih stvareh izvedel šele iz časopisja. Zahteval je 
opetovano - tudi od g. delegata Cvijiča osebno - da se mu sproti pošiljajo ofici- 
jelno vsi sklepi plebiscitne komisije, toda to se žal ne dogaja. Sicer pa se tudi 
narodni sveti pritožujejo nad našo delegacijo, da jim ne pušča dosti upogleda v 
stvari, ki se razpravljajo v plebiscitni komisiji in da se jim ne daje dosti prilož- 
nosti ZìI sodelovanje. 

Dne 1. septembra 1920 seje zglasil pri predsedniku podpolkovnik Nedič. ki 
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gaje po naročilu g. delegata obvestil o raznih stvareh glede priprav za plebiscit. 
Iz plebiscitnega ozemlja je moral z dnem I. septembra oditi prvi baon vojaštva, 
ki se pa namesti na Jesen i cali in bo še nadalje na razpolago našemu delegatu. 
Čete velikovškega baon a zasedejo tudi ostale dele eon e •; ker so sc v zadnjem 
času pomnožile, faktično nimamo manj vojaštva na Koroškem, kakor pred pri- 
hodom plebiscitne komisije. Dosegli smo, da so se morali hkrati z odhodom 
našega baona odstraniti tudi italijanski vojaki, 300 po številu, iz Celovca. 

Gospod Jovanovič je potom podpolkovnika Nediča vprašal, ali hočemo, da 
se plebiscit izvede, ali pa da se ga prepreči. Predsednik je odgovoril Ncdiču, da 
želimo, da se plebiscit čim prej • izvede, vendar pod pogojem, da se sedanji po- 
ložaj ne poslabša več, ker bi dal nje obremenitve našega položaja izid plebiscita 
spravile v nevarnost. 

Od narodnega predstavnika Smodeja je predsednik /vedel, da namerava ple- 
biscitna komisija interpretirali poj m "cona" v členu 50 točke h) in e) v tem smi- 
slu, da pomenja celo plebiscitno ozemlje. Prebere se artikel 50 saintgermainske 
pogodbe, ki popolnoma jasno razlikuje dve ločeni coni. V tej stvari bo treba 
zavzeti napram plebiscitni komisiji naj energične j še stališče. 

Poleg tega vprašanja je zelo aktualno vprašanje državnih nadzorstev. Nemci 
skušajo doseči, da se nadzorstva odpravijo in odstranijo iz plebiscitnega ozemlja 
naši funkcijonarji, ki izvršujejo nadzorstva. Poverjenik za pravosodje povdarja. 
daje bilo takoj videli, da bo demarkacijsko črto treba odpreti. Naš odpor v tej 
stvari je bil taktično pogrešen. Soglaša s tem, da ne moremo dopustiti ni kak ih 
nadaIjnih koncesij. Glede nadzorstev je naše stališče ugodno, ker plebiscitna 
komisija uvideva, da bo plebiscit bolj prost, če nadzorstva ostanejo, kakor če 
dobe veleposestniki zopel oblast nad svojimi posestvi in vplivajo na osebe, ki so 
od njih odvisne. Glede razumevanja pojma cone je naše stališče trdno. Če bi 
plebiscitna komisija hotela ta poj m drugače razlagati, bi bil podan povod, da 
energično zastavimo svoje stališče. Strinja se z odgovorom, ki ga je podal pred- 
sednik podpolkovniku Ncdiču. Povdarja pa, da obstojajo nesoglasja med nseio- 
dajnimi krogi, tj. med našo delegacijo, deželno vlado in narodnimi sveti na Ko- 
roškem. Predloži nadalje predloge glede državne in južne železnice na Koroš- 
kem. 

Poverjenik za pravosodje sproži tudi vprašanje socialistične agitacije na Ko- 
roškem. Koje bil kot podpredsednik član prejšnje deželne vlade, je obstojalo 
med njim in med predsednikom deželne vlade v tem oziru nesoglasje. Smatral 
je, da je socialistična agitacija v kmečkih občinah škodovala, v industrijskih 
krajih paje imela majhen uspeh. Predsednik dr. Breje je bil mnenja, da socialis- 
tična agitacija škoduje. Sedaj so socialisti prestopili večinoma v komunistični 
tabor in vse delavstvo je za Avstrijo. Kazalo bi morda stopili v zvezo s komuni- 
stično stranko, ki v principu ne prizna naeijonalnih teženj. Doseči bi se morda 
dalo, da se komunisti ne udeleže plebiscita. 

Poverjenik Verstovšck opozarja, da smo doživeli veliko razočaranje med 
delavstvom v Borovljah. Tam ne bomo nikogar prepričali na naš program inje 

146 



vsako delo zastonj. V pošte v pridejo itak samo • oro vije. Predsednik jravd.ii j a. 
da se ne sme započeti nobena akcija brez sporazuma z narodnimi sveti. 

Celokupna deželna vlada soglasno odobri izjavo predsednika na podpolkov- 
nika Nediča, da deželna vlada želi, da se plebiscit izvede, če se sedanji položaj 
ne poslabša, vendar pa da po mnenju deželne vlade ni mogoče dati n¡kakih na- 
daljuj ili koncesij, ki bi uteži le naš položaj. 

3.) Zastopniki mariborskih Nemcev so prosili, da se oivorijo na mariborski 
gimnaziji paralclkc za nemške učence. Po soglasnem sklepu deželne vinile se 
prošnja zavrne iz naslednjih rnzlogovo: 
1) Ker se ni dalo dognali Šievilo prebivalstva nemške narodnosti, ki hi prišlo v 
pošle v. 
2) Ker se v kratkem času ite morejo dobiti ne prostori in ne nčheljstvo za nem- 
ške paralel ke. 
3) Ker se v budgetnem letu za 1920/21 niso mogli predvideli stroški za nemške 
paral elke. 
4) Ker razen tega ni ni kake potrebe za nada Ij ne srednje šole za nemške otroke v 
Sloveniji ¡n za nje popolnoma zadostuje realna gimnazija z nemškim učnim je- 
zikom v Ljubljani, to tembolj, ker absolve ni i realne gimnazije lahko pristopijo 
brez vsakega nad ulj nega izpita tudi na tehniko. (Uk hi bogočastje) 

4.) Dr. Danilu Majaron u se po soglasnem sklepu dovoli izplačilo zneska 
1,700 K iz vscučiliŠkcga fonda kol povračilo stroškov zn potovanje v ßclgrad v 
zadevi slovenskega vseučilišča v Ljubljani. (Uk in bogočastje) 

5.) Soglasno se sklene, da se predlaga ministrstvu pros ve te pomaku i te v pro- 
fesorju državnega učiteljišča v Ljubljani dr. Ivana Orla v Vil. čin. razred, profe- 
sorja na istem zavodu dr. Josipa Šmajdcka' pa v VI11. čin. razred in sicer z 
dnem I. januarja 1920. V obeti slučajih se gre za redno napredovanje v smislu 
zakona z dne 19. septembra 1898, drž. zak. št. 173. (Uk ¡n bogočastje) 

6.) Na drž. obrtni šoli v Ljubljani je bilo razpisanih 15 profesorskih mest ra- 
znih strok. Ker seje na razpis zglasilo razmeroma malo kompetentov, ni možno 
zasesti vseh predpisanih mest. Na predlog ravnateljstva državne obrtne šole se 
soglasno sklene: 
a) Na državni obrtni šoli v Ljubljani se imenujejo za profesorje v IX. čin. razre- 
du in sicer: za gradbeno stroko arhitekt Josip Jelene', za strojno stroko inž. ko- 
nico Fakin7, za matematiko profesor Alojzij Sodnik , za prostoročno risanje 
prof. kandidat Anton Sever, za nemščino suplenl Ivan Toininee'' in za sloven- 
ščino suplcnt dr. Valentin Rožič. 

Imenovanja veljajo z dnem I. septembra 1920. Dr. Rožiču se spregleda pre- 
koračenje normalne starosti in se mu vračuna v smislu §20 zak. z dne 24. feb- 
ruarja 1907 šest let njegovega književnega delovanja za izmero pokojnine ¡n 
petletnic 1er eno leto službovanja kot nadomestni učitelj za odmero petletnic. 

Imenovanje inž. Julija Pctro\vicz-a za strojno stroko se odloži, da se izve- 
dejo še nadaljnje poizvedbe glede njegove osebne zanesljivosti. Ker je bila proti 
imenovanemu za časa železn¡carske stavke uvedena pri drž. železnici baje ilis- 
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ciplinania preiskava, sc naprosi inšpektorat državnih železnic, da predloži disci- 
plinarni spis in da o Petrowicz-u poroča. 
b) Ministrstvu trgovine in industrije se predlaga imenovanje profesorja Vili. 
čin. razreda na I. drž. gimnaziji v Ljubljani Julija Nardin-a" za profesorja fizike 
in matematike na drž. obrtni šoli v dosedanjem è i no vnem razredu z vsemi pri- 
dobljenimi pravicami. (Uk in bogočasfje) 

7.) Soglasno se sklene, da se sprejme Kante Matko ", okr. šolski nadzornik v 
Sežani v šolsko službo v Sloveniji z dosedanjimi prejemki. Prizna se nui vštetje 
dosedanje službene dobe v penzijo. (Uk in bogocaxtje) 

8.) Na mostu državnega premogovnika v Zabukovei preko Savinje med Žal- 
cem in Zabu ko veo se pobira mostnina. Ker so stroški za pobiranje mostnine 
navzlic nedavnemu povi.šku mostnine višji kakor donos mostnine, se pobiranje 
mostnine na tem mostu po soglasnem sklepu odpravi. (Javna dela) 

9.) Poverjenik za javna dela poroča, da se vrši med komisijo za osuševanje 
ljubljanskega barja in tvrd ko Czeezowiezka & sin dolgotrajna pravda, ker zah- 
teva tvrdka za izvršena dela še naknadno doplačilo v znesku okrog 1.800.000 K. 
Verjetno je, da bi bila komisija za osuševanje ljubljanskega barja v pravdi v ne- 
katerih točkah obsojena. Ker se pravda vleče že dolgo vrsto let in je zavzela lak 
obseg, da ni upali, da bi se mogla v kratkem času odločiti, predlaga poverjenik 
za javna dela: 
1 ) med komisijo za osuševanje ljubljanskega barja in t vid ko Czeezowiezka pri 
poverjen i št vu za javna dela dogovorjena poravnava se pod pogoji, ki so razvidni 
iz poročila stavbenega vodstva za osuševnajc barja, odobri. 
2) Tvrdki Czeezowiezka se izplača kol odpravnina znesek 220,000 K na račun 
kredita 1,500.000 K, kije predviden v drž. proračunu za leto 1920/21 za osuše- 
vanje ljubljanskega barja. Izplačilo se ¡zvrši do I. oktobra t.l.. ker bi sieer pos- 
tala poravnava neveljavna. 
3) Za slučaj, da bi drž. proračun do navedenega roka ne bil odobren, se znesek 
pokrije predujmoma iz fonda, ki ga upravlja poverjeni.Štvo za javna dela. Komi- 
sija za osuševanje barja mora ta predujem obrestovati s 4 % in ga vrniti najkas- 
neje tekom 6 mesecev. 
4) Na isti način se pokrije ekspenzar dr. Vodušek-a v znesku 5.000 K in znesek 
2.000 K kot nagrada stavbenemu vodji gradbenemu svetniku inž. Karolu Orlu. 
kije s pravdo imel izredno veliko posla. 

Predlogi se soglasno sprejmejo pod pogojem, daje vprašanje lastninske pra- 
vice glede strojev, ki se uporabljajo pri osuševalnih delih, že rešeno v prilog 
komisije za osuševanje barja. {Javna tlela) 

10.) Ciril Zupančič, šofer pri gradbeni sekciji v Murski Soboti se imenuje 
prov. šoferjem v činu uradnih slug v X. plačilni stopnji z veljavnostjo z dne I. 
avgusta 1920. Soglasno sprejeto. 

11.) Koneeptna praktikanta pri gradbeni direkciji dr. I ko Est in Stanislav 
Novakn se s soglasnim sklepom imenujeta konci p isto m v X. čin. razredu v pro- 
vizorni lastnosti. 

148 



12.) Glasom § 4 zakona z dne 26. novembra 1901 staj. dež. ziik. št. 86 je me- 
stna občina Maribor dolžna napraviti posestnikom, ki prosijo za vpeljavo vode. 
dovod na javnem zemljišču do dotičnoga objekta na občinske stroške. S tem 
nastanejo ža mestne občine Maribor ogromni stroški. Gcrcntski sosvet je zato v 
seji dne 8.7. sklenil, zahtevati od vsakega, ki bi si dal napravili vodovod, povr- 
nitev vseli stroškov. V to svrho paje potrebna sprememba navedenega zakoni- 
tega določila. Soglasno se sklene, da se spremeni določilo § 4 zakona z dne 
26.11.1901 staj. dež. zak. št. 86 in se dovoli mestni občini mariborski do prekli- 
ca zahtevati od vsakega hišnega posestnika, ki si da napeljati vodo iz mestnega 
vodovoda, povrnitev vseli stroškov, ki jih bo občina imela z novo napeljavo. 
Sklep se razglasi kot naredba celokupne deželne vlade. Besedilo naredbe for- 
mulira poverjeništvo za notranje stvari in ga predloži v pregled tudi predsedniku 
deželne vlade. Ker se z naredbo spremeni obstoječi deželni zakon, bi jo bilo 
treba predložiti osrednji vladi v odobrenje. Soglasno se pa sklene, da se naredba 
vslcd nujnosti takoj objavi, obenem z objavo pa naznani ministrstvu. To posto- 
panje je upravičeno vslcd nujnosti, ki je podana z ozirom na gmotno škodo, ki 
bi jo občina sicer trpela. 

13.) Predsednik deželne vlade pojasni vodji poverjen ¡št va za not. stvari na 
njegovo vprašanje, da se v njegovi odsotnosti dvorni svetnik K re men Sek lahko 
udeleži sej celokupne deželne vlade s posvetovalnim glasom. 

14.) Poverjenik za pravosodje interpelira poverjenika za uk in bogočastje v 
zadevi zopetne otvoritve mariborskega ženskega učiteljišča. Poverjenik za uk in 
bogočastje zastopa stališče, daje otvoritev ženskega učiteljišča y Mariboru ne- 
potrebna, ker imamo že ¡tak veliko nad produkcij o ženskih učiteljskih moči. Tu- 
di je vprašanje kredita in profesorskih moči za tak zavod še nerešeno. Sicer pa 
je že pred mesecem podal tozadevno poročilo ministrstvi! prosvete in prosil za 
osločitev in kredit. Do danes še ni prejel rešitve. (Javna dela) 

15.) Predsednik je že uvodoma naznanil, da se vrše redne seje deželne vlade 
vsako sredo ob 4. uri popoldne. Za redne seje ne bo pošiljal posebnih vabil. Ker 
je na prihodnjo sredo praznik, bo prihodnja seja v četrtek dne 9. septembra t.l. 

Konec seje ob 20. uri 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 15 strani {od tega priloga 2 strani; nepodpisana ¡/java 
povcrjenTka za pravosodje dr. Žerjava v seji deželne vlade za Slovenijo dne 2. septem- 
bra 1920). Lesovinski papir brcz vodnc8a znaka' Ošlevilčcvanje sklepov obravnav je 
bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. ... 

3 Cvijić Jovan dr., akademik, univerzitetni profesor. Rojen 1865 v Lozinci, umrl 
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1927 v Beogradu. Gimnazijo v Beogradu, visoko šolo v Beogradu 1888 in na Duiuiju 
1892, pminoviral i/ geografije in geologije. 1893 je poslal profesor visoke .šole v 
Beogradu, 1894 je osnoval geografski zavod, bilje 1907-1908 in 1919-1920 rektor uni- 
verze v Beogradu, 1918-1919 je bil predsednik etnografskega odbora jugoslovanske 
dclcgaeijc na mirovni konferenci v Parizu, bilje predsednik Srbske akademije znanosti, 
častni doktor češke univerze v Pragi, Sorbone v Parizu ter častni in dopisni član 
geografskih, etnografskih in drugih društev. 

' Jovanović Jovan, pravnik, diplomat, politik. Rojen 1869 v Beogradu. Gimnazijo in 
pravo končal v Beogradu, licenciât prava v Parizu. Služboval je na sodišču v Beogradu. 
19(H) je poslal sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve in izredni profesor visoke šole 
v Beogradu, 1901-1903 je bil sekrelur ininislrstvu za finance, nato je prešel v diplomat- 
sko službo, služboval je v Sofiji, Atenah, Kairu, na Cet inju, v Skopju, 1911 je poslal 
načelnik v ministrstvu za zunanje zadeve, 1912 minister za zunanje zadeve in nato 
poslanik na Dunaju, 1914 pomočnik ministra za zunanje zadeve. 1916-1919 je bil 
poslanik v Londonu, 1920 v Washingtons 1920 je bil upokojen in izvoljen za poslanca 
v ustavodajno skupščino. 

Majaron Danilo tir., pravnik, odvetnik, urednik. Rojen 1859 v Borovnici, umrl 
1931 na Bledu. Pravo na Dunaju, promoví ral 1888, odvetniški izpit na Dunaju. Službo- 
val je kol odvetniški pripravnik v Ljubljani 1887-1893, nato od vel ni k v Ljubljani in 
predsednik odvetniške zbornice 1901-1931, 25 let predsednik društva Pravnik in ured 
il ¡k Slovenskega Pravnika, 1918 je predsedoval vseučiliški komisiji in vodil priprave za 
ustanovitev univerze v Ljubljani, 1929 je bil imenovan za častnega doktorja Univerze v 
Ljubljani. V letih 1895-1901 je bil deželni poslanec za Idrijo, bilje ljubljanski občinski 
svetnik 1er častni meščan Ljubljane in Idrije. Objavil je številne razprave in članke o 
pravu, politiki in kulturi. 

" Šniajdck Josip dr., profesor. Rojen 1882 v Radovljici, umrl 1967 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Kranju, filozofsko fakulteto na Dunaju, doktoriral 1908, profesorski izpil 1910 
na Dunaju. Poučeval je prirodopis, matematiko in fiziko od 1909 dalje na meščanski 
šoli v Postojni, 1911 na učiteljišču v Ljubljani, od 1930 dalje na gimnaziji v Ljubljani. 
1946 je bil upokojen. 

6 Jelene Josip ing. arhitekture, profesor. Rojen 1895, umrl 1932 v Ljubljani. 
Tehniško visoko Šolo absolviral 1914, diplomiral 1920. Služboval je kot profesor na 
državni obrtni šoli v Ljubljani, 1923 seje zaposlil pri mestnem magistratu v Ljubljani 
kot stalni mestni arhitekt, dodeljen je bil mestnemu stavbnemu uradu, kjer je bil 1924 
odpuščen. 

Pakin Romeo ing. strojništva, profesor. Rojen 1887 v Ljubljani, umrl 1959 v Liin- 
eovem. Tehniško visoko Šolo na Dunaju 1920. Poučeval je mehaniko, strojegradnjo, 
tehnično risanje in termodinamiko na državni obrtni šoli, kasnejši tehnični srednji šoli v 
Ljubljani od 1920 dalje, od 1921 dalje paje bil tudi predavatelj na oddelku za stroj- 
ništvo ljubljanske univerze, 1934 je poslal izredni profesor tehniške fakulicic v Ljub- 
ljani. Objavil je več učbenikov. Leta 1924 je spremenil svoj priimek Pakin v Strojnik. 

B Sodnik Alojzij, profesor. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1935 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1902, filozofsko fakulteto na Dunaju, profesorski izpit na Dunaju 
1909. Poučeval je matematiko, fiziko, telovadbo od 1909-1919 na I. državni gimnaziji v 
Ljubljani. 1919 je bil premeščen na realko v Ljubljani. 1920 pa na državno obrtno šolo 
v Ljubljani. Objavil je Logaritme kot učni pripomoček. 
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Tomiiicc Ivan, profesor. Rojen 1890 v Lomili pri Črnem vrhu nad Idrijo, umrl 1965 
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto v Gradcu. Služboval je od 1918 
dalje, poučeval je nemščino in slovenščino na državni obrtni šoli, kasnejši tehniški sred- 
nji soli v Ljubljani. Bilje tudi prevajalce i/, francoskega, angleškega in ruskega slovstva. 
Sodeloval je pri revijah Ljubljanski zvon, DomaČi prijatelj. Žena in dom, v katerih je 
objavljal prevode ter literamozgodo vinske članke. 

'" Petrowiez Julij ing. strojništva. Rojen 1898 v Gradcu. Od 1920 dalje je poučeval 
na državni obrtni šoli v Ljubljani. Ril je poljski državljan. 

Nnrdin Julij, profesor. Rojen 1877 v Gorici, umrl 1959 v Ljubljani. Gimnazijo v 
Gorici, matematiko in liziko v Gradcu in na Dunaju 1904. Poučeval je od 1905 dalje na 
realki v Idriji, 1912-1919 na I. državni gimnaziji v Ljubljani, 1920 na tehnični srednji 
«ili v Ljubljani, od 1922 dalje na medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je ustanovil in 
vodil fizikalni laboratorij, občasno je predaval ludi na tehniški in filozofski fakulteti. 
1941 je bil prisilno upokojen. Ukvarjal seje tudi /. izumiteljslvom in letalstvom, uvel- 

javil je več patentov, v strokovnem tisku je objavil več člankov in razprav. 
'" Kante Matko, učitelj, šolski nadzornik. Rojen 1856 v Šmarjah pri Ajdovščini, 

umrl 1928. Učiteljišče v Goriei in Kopru 1878, obiskoval je tudi kmetijsko Šolo v Go- 
rici, bil je usposobljen za pouk kmetijstva. Služboval je v Sežani, Kopru in Goriei do 
1918, v Sežani je bil tudi Šolski nadzornik, 1919 seje preselil v Ljubljano, kjer je bil do 
upokojitve 1924 šolski nadzornik za ljubljanski in kamniški okraj. V Sežani je aktivno 
deloval v tamkajšnjih društvih, bilje soustanovitelj tamkajšnje posojilnice in hranilnice. 
Ustanovil je obrtno nadaljevalne šole v Sežani, Komnu in Gabrovici. Aktivno je deloval 
v CMD. Pisal je Članke gospodarske in politične vsebine, ki jih je objavljal v Ldinosli, 
Soči, Gorici, Slovenskem narodu in Učiteljskem tovarišu. 

" Novak Stanislav, banski svetnik. Rojen 1893 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 
1911. Služboval je od 1916 dalje kot konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v 
Postojni, nato v Litiji in Ljubljani, 1918 je postal koncipisl. 1921 okrajni komisar, 
nazadnje je postal banski svetnik pri banski upravi, kjer je vodil personalni oddelek. 

Priloga k zapisniku 164. seje 

Izjava poverjenika za pravosodje dr. Žerjava v seji deželne vlade za Slove- 
nijo dne 2. septembra 1920. 

J.D.S. seje odločila, da stopi v koncentracijsko vlado z ozirom na zunanji 
položaj države zlasti radi zapadnih gran i e in plebi se ¡mega vprašanja. Vstopila 
je, da vrši kontrolo in da lojalno sodeluje za skupne smoire. Sporazuma se hoče 
točno držati in v sporn ili vprašanjih skušati, da se najde pot, kije v naeijonal- 
nein interesu in je za obe stranki sprejemljiva. 
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Po sklenitvi sporazuma paje večinska stranka v deželni vladi storila nekaj 
ukrepov, ki sporazumu naravnost nasprotujejo in ga resno ogrožajo. Dasi je bil 
že poprej sporazum podpisan od načelnika S.L.S. g. dr. Korošca in je torej bil za 
stranko obvezen in ji znan službeno in iz časopisja, dasi je bilo imenovnnje po- 
verjenikov pripadajočih J.D.S. že izvršeno in samo formalno ni še prispelo na 
predsedništvo deželne vlade, je vendar v seji od 25. avgusta 1920 deželna vlada 
v prisotnosti prejšnjih poverjenikov za notranje, za pravosodje in za socialno 
skrbstvo vkljub poprejšnemu ustmenenui protestu novega poverjenika za pravo- 
sodje dr. Žerjava storila celo vrsto sklepov, s katerimi se hoče prek In d i rati novo 
vlado. Ti sklepi se tičejo imenovanja cele vrste političnih uradnikov, imenova- 
nja okrajnih šolskih nadzornikov, oblačilu ¡•• in drugih važnih vprašanj. 

V duhu sporazuma izjavljam, da teh sklepov ne smatrani za pravoveljavne. 
••• bi jih deželna vlada ne preklicala, boni na pristojnih mestih stnvil to zahte- 
vo in opozarjal prizadete, da na podlagi neveljavnih sklepov ne morejo pridobili 
nobenih pravic. ••• hoče večinska stranka lojalno postopati, naj vse po spora- 
zumu sklenjene ukrepe predloži še enkrat plenu deželne vlade v sklepanje, sicer 
je odgovorim za posledice. 

Gospod poverjenik za uk in bogočastje, kakor mi je bilo priobčeno od pred- 
sednika dr. Brejca, je samolastno izvršil imenovanje okrajnih šolskih nadzorni- 
kov na bivšem Kranjskem. Tudi je odstavil okrajnega šolskega nadzornika Ši- 
jenen v Mariboru in lam namestil novega nadzornika Finka. Na podlagi postoje- 
ćega zakona, na podlagi sklepa ministrskega sveta in opetovanih izjav gospoda 
ministra prosvele, na podlagi vse prakse od marca 1919 more laka imenovanja 
veljavno izvršiti .samo gospod minister prosvele. Vsi cd lega v i žogi b posledic 
poživljam gospoda poverjenika za uk in bogočastje, naj cventuelno že naprav- 
ljene dekrete prekliče. Osebe imenovane od nckompctcntncga činitelja niso s 
tem pridobile nobenih pravie in učitcljstvo napram njim nima nobenih dolžnos- 
ti. Državna blagajna, katera bi takim osebam izplačala prejemke, bi po svojih 
funkcijonarjih za ta izdatek bila odgovorna. Ravno iako okrajni glavarji, k¡ hi 
pripustili od nekompetentne osebe imenovane nadzornike v poslovanje. Nikakor 
ni dopustno, da pod geslom avtonomije zavlada anarhija. 

Čast mije izjaviti, da s¡ pridržan konečno stališče glede mojega postopanja v 
deželni vladi zavzeti kakor hitro bode jasno, alije izvršena radikalna remedura 
glede izvršene kršitve dolžnosti in sporazuma. 
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165' 
ZAPISNIK 
165. SEJ lì DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 6. SEPTEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za javna dela ¡nž. 
Sernce, poverjenik za pravosodje dr. Žerjav, vodja p overjen ¡št vn za notranje 
stvari vscučiliški profesor dr. Pitnmic, namestnik poverjenika za soeinlno skrb 
dr. Goršič, poverjenika za kmetijstvo zastopa ministerski tajnik dr. Tomaži č, 
namestnik delegata v plebiscitni komisiji minister Jovan Jovanovié, komandant 
dravske divizijske oblasti general Dokič, referent za Koroško profesor dr. Poto- 
čnik, tajnik naše plebiseitne delegaeije dr. Hugon Stare. 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik dr. Brejc otvori sejo in pozdravi navzoče. 
Ker je naš delegat v plebiscitni komisiji rektor Cvijič nevarno obolel, poroča 

njegov namestnik g. minister Jovanovíé o sedanjem položaju v plebiscitnem 
ozemlju in o našem stališču, ki ga moramo v nekaterih važnih vprašanjih zav- 
zeti napram plebiscitni komisiji. Odkar dela plebiscitna komisija, to je zadnjih 
šesl tednov, seje situacija na plebiscitnem ozemlju bistveno spremenila. Prišlo 
je do odprtja demarkacijske Črte, zahteva se. da se morajo naše čete odtegniti iz 
plebiscitnega ozemlja, prihajajo z novimi zahtevami glede orožni št va, glede 
odprave naših nadzorstev nad veleposestvi in glede uprave. Plebi se it na komisija 
ima po Članu 50. mirovne pogodbe nalogo odrediti glasovanje in vse ukreniti, 
kar smatra za potrebno, da se zagotovi svoboda, iskrenost in tajnost glasovanja. 
Po istem članu mirovne pogodbe je celovško ozemlje podvrženo kontroli plebi- 
seitne komisije, ki mora tam pripraviti glasovanje in zagotovili nepristransko 
upravo. Vse le določbe so zelo splošne in na njih podlagi se plebiscitna komisija 
vtika v vse mogoče agende nase notranje uprave v eoni A. Francoski in angleški 
zastopnik v pie bise i In i komisiji zavzemata nevi ral no stališče. Francoski zastop- 
nik je nam prijazen, angleški pa je popolnoma nepristranski, njegova nepristra- 
nost gre pa dostikrat tako daleč, daje nam v škodo. Italijanski zastopnik v ko- 
misiji stoji oči vidno pod vplivom Nemcev. Ce prav je naš položaj težaven, ven- 
dar minister Jovanovié ni pesimističen. Ljudstvo na deželi je v duši naše in se 
bo v odločilnem trenutku odločilo za nas. Mnogi se bodo seveda vzdržali glaso- 
vanja. Slabše je seveda pri mestnem prebivalstvu. Pri Nemcih seje v prvih 14 
dneh, potem, ko je začela plebiscitna komisija delovati, razpoloženje dvignilo. 
Pozneje se je pri Nemcih pokazala tedenea, da se plebiscit zavleče. Doseglo se 
je, da seje določil za glasovanje rok 10. oktobra 1920. Nemci delajo z vsemi 
silami na to, da se la rok odloži, ravno tako tudi italijanski zastopnik, ki Nemce 
podpira. V splošnem so Neme i bolj agresivni in nasilni in kakor bi se reklo v 
srbščini "brezobrazni". Naši ljudje pa so v obče bolj pasivni. 

V ospredju stoje štiri važna vprašanja, in sieer vprašanje odstranitve naših 
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čet iz plebiscitnega ozemlja, vprašanje našega orožništva, vprašanje državni li 
nadzorstev nad veleposestniki in vprašanje naše uprave. Vojaške čete se morajo 
po mirovni pogodbi kakor hitro mogoče nadomestiti s policijskimi silami, ki se 
morajo rekrut irati na licu mesta. V začetku smo zavračali umak ni te v naš ili čet s 
tem, da smo predočili plebiscitni komisiji, da se nahaja v Celo ve u in Beljaku in 
sicer popolnoma neopravičeno, italijansko vojaštvo. Izjavili smo: Če se ne uma- 
kne italijansko vojaštvo, tudi mi ne umaknemo svojih čet iz cone A. Italijanski 
zastopnik je izjavil, da se Italijani iz Celovca umaknejo. Izgleda tudi, da so od- 
šli, čeprav Italijanom ni verjeti, Italijani imajo v Beljaku in v tamošnjem okiu- 
žju celo brigado vojaštva in 6 baterij ¡irtilcrijc z vso opremo. Italijani stoje tu na 
avstrijskem teritoriju oč ¡v id no s privoljenjem Avstrije, ker v mirovni pogodbi 
zasedba tega teritorija po italijanskih četah ni nikjer predvidena. Te čete imajo 
tu, da bi pritiskali na nas. Zahtevali smo ponovno, da te čete odidejo, vendar 
doslej brez uspeha. Prisotnost italijanskih čet pomeni za nas veliko nevarnost ne 
samo za plebiscit, temveč tudi za splošni položaj naše države napram Italiji. 

Po mirovni pogodbi morajo vršiti v plebiscitnem ozemlju varnostno službo 
policijske čete, ki so rek m ti rane na licu mesta. Mi imamo sedaj na Koroškem 
okrog 900 mož orožništva. Okrog 300 orožnikov je domačinov ¡z cone A, osta- 
lih 600 paje iz drugih krajev zlasti iz Primorja. Plebiscitna komisija bo zahte- 
vala, da se orožniki nedomačini odstranijo. Najbrž tudi ne bo dopustila, da se na 
mesto njih rekrutirajo orožniki doma, ker smatrajo, daje število 900 orožnikov 
za ohranitev reda in miru previsoko. S ponovno rekrutacijo upa general Maister 
dobiti na Koroškem še 250 mož. Vendar bi bilo to možtvo službe nevajeno in bi 
ne vršilo službe nam v prid tako, kakor je potrebno, ker so domačini iz Koroške 
bolj mirni in pasivni. Če bi se vsi orožniki ncdomačiui morali umakniti, bi bilo 
to za nas nepovoljno, zlasti ker niso jasne modalitete, nadomestitve orožništva. 
ki bi se odstranilo. 

Tretje važno vprašanje je vprašanje državnih nadzorstev nad veleposestvi. 
Stvar bo natančneje pojasnil poverjenik za pravosodje dr. Žerjav. Ker je od ve- 
leposestnikov odvisno veliko število g laso va lee v, ki bi z odpravo nadzorstev 
prišli zopet pod vpliv veleposestnikov in njih upravnikov, ki pa so seveda vsi 
zagrizeni Nemei, je to vprašanje velike važnosti. 

Kakor že zgoraj omenjeno, porablja plebiscitna komisija določbe mirovne 
pogodbe v to, da si lasti vedno, večjo pravico vmešavanja v našo upravo in je 
vslcd tega podana nevarnost, da bi postala naša uprava iluzorna. 

Nastane sedaj vprašanje, ali moremo napram plebiscitni komisiji še nadalje 
popuščati, ali pa naj zavzamemo odločnejše stališče. 

Končno opozarja gospod minister še na novo važno odločitev plebiscitne 
komisije glede interpretacije pojma "cona". Člen 50. mirovne pogodbe razlikuje 
popolnoma jasno dve plebiscitni coni, cono A in cono B. Plebiseitna komisija 
pa razlaga pojem "cona" kot "celo plebiscitno ozemlje". Rešitev vprašanja še ni 
definitivna, ker smo jo predložili v Pariz konfercnei ambasadorjev. 

Predsednik dr. Brejc povdarja, daje g. minister Jovanovič razložil samo zad- 
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njo fazo ¡n daje treba še nadaljnili pojasnil. Važno je zlasti še vprašanje o nači- 
nu glasovalnega postopka. Prečita ludi okrožnico št. 358 našega delegata rek- 
torja Cvijiča na okrajna glavarstva i» • ••. sodišča v coni •. Plebiscitna komisija 
je namreč v seji dne 28. avgusta t.l. sklenila glede pravic okr. svetov: 
I.) Okrajni sveti imajo pravico zahtevali vpogled v vse listine in spise v vseli 
kazensko in civilno pravnih slučajih. Na njihovo zahtevo se jim morajo te listine 
in spisi pokazati. 
2.) Okr. sveti imajo pravico zahtevati pojasnila in informacije od lokalnih obla- 
stev. Ta pojasnila in informacije se jim morajo dati pismeno. 
3.) Kadar okr. sveti smatrajo za potrebno intervenirati v katerikoli zadevi, imajo 
tudi pravico ustaviti (suspendirati) izvršitev oblastvenega postopanja dotlej, do- 
kler v zndevi ne odloči plebiscitna komisija. 
4.) Lokalne oblasti v plebiscitnem ozemlju nisu odgovorne nobeni oblasti izven 
plebiscitnega ozemlja. Mcdzavezniška plebiscitna komisija izvršuje najvišjo 
kontrolo v plcbcscitnem ozemlju in okr. sveti so njeni zastopniki. To se nazna- 
nja dodano k tuk. okrožnici z dne 19. avgusta 1920, št. 93/res. 

Predsednik dr. Brejc smatra točko 4) kot najbolj nevarno. 
Tajnik naše delegacije dr. Stare pojasni način glasovalnega postopka, kakor 

gaje že določila plebiscitna komisija. Način glasovanja je določen tako, da gla- 
sovalci dobe na dom vsak svojo legitimacijo. Legitimacijo je treba predložiti na 
dan volitve v volilnem lokalu, v prvem prostoru, v katerem se nahaja komisija 
obstoječa iz 4 članov, iz dveh naših zastopnikov in dveh nemških. Od predsed- 
nika te komisije v eni občini Slovenca, v eni Nemca dobi glasovalec posebno 
glasovalno kuverto. S kuverto se poda v sosedno sobo. Tam je aranžirana skri- 
nja ali shramba, v kateri sta dva zaboja, v enem se nahajajo bele, v drugem pa 
zelene glasovnice. Na belih stoji napis "Jugoslavija - Süds 1 •vien", na zeleni 
"Austrija - Oesterreich". Glasovalec vzame belo ali zeleno glasovnico, jo dene v 
kuverto in to še v drugi sobi, v kateri ne sme biti razun glasovalca navzoča no- 
bena druga oseba. Kuverto zalepi in jo potem v prvi sobi vrže v za to pripravlje- 
no puščico. 

Na steni nad zaboji bodo aranžirane nacionalne barve in sicer nad zabojem z 
belimi glasovnicami najbrže barve naše državne zastave, nad zelenimi glasovni- 
cami pa barve nemške zastave. 

Gospod minister J o vano vie omenja k sklepu plebiscitne komisije z dne 28. 
avgusta, da morajo sodnije in glavarstva tudi še nadalje sprejemati ukaze samo 
od naših oblastev. Okrajni sveti nimajo pravice spreminjati odločitev naših ob- 
lasti, morejo jih samo suspendirati, dokler ne odloči plebiscitna komisija. K toč- 
ki 4. sklepa povdarja, da morajo naše oblasti poslušati samo naša višja oblast va 
in da naj se našim uradom v tem smislu izdajo navodila, da se ne bodo naši 
funkcijonarj i morda bali plebiscitne komisije. Ker je po mirovni pogodbi uprava 
v coni A naša, nima plebiscitna komisija glede naših oblastev druge pravice, 
kakor da pazi na to, da naši uradi ne zlorabljajo svojega stališča v politične, zla- 
sti plebiscitne svrhe. 
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Predsednik dr. Brejc omenja, da bi se morali po sklepu plebiscitne komisije 
pojem "cona" v točkah b) in c) člena 50. mirovne pogodbe kratkomalo nadome- 
stiti s pojmom celo celovško (plebiscitno ozemlje. Nastane vprašanje, v koliko 
bi utegnila bili la interpretacija nam v škodo. V zadnjih razglasili plebiscitne 
komisije ta stvar ni popolnoma pojasnena. V splošnem se lahko sodi, da s to 
interpretacijo hočejo omogočiti glasovalno pravico v pasu A v prvi vrsti raznim 
nemškim in nemčurskim državnim uradnikom in javnim nameščencem, ki so po 
zasedbi cone A zbežali od tod pred našimi oblastmi. Po mirovni pogodbi ima 
glasovalno pravico v coni A tisti, ki je za to cono izpolnil vse pogoje, ravnotako 
v coni • glasuje tisti, ki je lam izpolnil vse pogoje. Po interpretaciji plebiscitne 
komisije pa bi imel glasovalno pravico tisti, ki je izpolnil pogoje v coni A ali •. 
Na podlagi le razlage je plebiscitna komisija v zadnjem razglasu glede glaso- 
valne pravice morala že spremeniti materijalno pravna določila mirovne pogod- 
be. 

Kakor so med sejo naši funkcij on arj i javili iz Celovca, je plebiscitna komi- 
sija zadnji oklic glede glasovanja že revocirala. 

Vodja poverjenišlva za notranje stvari povdarja, da je po jasnem besedilu 
člena 50. mirovne pogodbe uprava v coni A naša. Nadzorovanje plebiscitne 
komisije nad našo upravo mora biti tako, da ostane naša uprava v celem obsegu 
intaktna. S tem, daje mirovna pogodba koncedirala upravo v coni A našim ob- 
lastvom, nam je implicite tudi dala gotov vpliv na plebiscit ravno tako kakor 
uživajo Nemci v coni • isto ugodnost. Plebiscit pa mora biti tak, kakor ga dolo- 
ča člen 50. St. germainske pogodbe. Splošne določbe mirovne pogode o nadzor- 
stveni pravici plebiscitne komisije nad našo upravo se morajo interpretirati res- 
triktivno. Nadzorovanje komisije sme segati samo tako daleč, da niso tangirana 
naša po mirovni pogodbi garantirana prava. 

Vodja poverj eni št va za notranje zadeve odide ¡z posvetovalnice. 
Poverjenik za pravosodje dr. Žerjav izvaja: Kar se tiče vprašanja italijanskih 

trup v Beljaku, je moje stališče to, da nihče od nas ne more prevzeti odgovorno- 
sti na se, da bi se umaknile naše čete iz cone A, dokler so Italijani v Beljaku, 
kajti najmanjši incident lahko povzroči, da zasedejo Lahi cono A in potem je 
plebiscit za nas izgubljen. Izjaviti se moramo torej, da dne 10. septembra umak- 
nemo svoje trupe iz cone A samo tedaj, ako tudi Italijani umaknejo svojo briga- 
do z vsemi privesti iz Beljaka. 

Glede državnih nadzorstev je položaj sledeči: 
Na Koroškem imamo trojno vrsto nadzorstev in sicer prvič nadzorstvo na 

temelju naredbe narodne vlade za Slovenijo z dne 30. decembra 1918 Ur. 1. št. 
232. Namen naredbe je bil preprečiti, da bi se Nemci z izselitvijo premoženj 
odtegnili davčni dolžnosti v naši državi. Naredba je imela namen nacionalizirali 
ta premoženja. S tega stališča smo dali pod nadzorstvo celo vrsto nemških pod- 
jetij in posameznih posestev. Priznavamo lahko, da so bili ti nadzori znatna ši- 
kana. Dalje so bili na podlagi srbskega, na celo kraljevino razširjenega zakona o 
postopanju napram pripadnikom neprijateljskih držav postavljeni sekvestri v 
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prvi polovici leta 1919, ko so stvari v Parizu stale tako, da smo mogli pričako- 
vati, da bomo lahko sekvestri ral i tudi avstrijska in ne samo nemška podjetja. Ti 
sekvestri so se na Koroškem že ukinili. Tretje vrste nadzorstev je ono na podlagi 
priprav za agrarno reformo, oziroma predhodne odredbe z dne 25. februarja 
1919 glede agrarne reforme. Mislim, da ne kaže vzdrževati nadzorstev na pod- 
lagi naredbe št. 232; in kolikor sem informiranjih tudi ni več. Praktično se da 
niogočc tudi drugače doseči ¡sti namen. Kar se tiče nadzorstev s stališča agrarne 
reforme mislim, da ne moremo umakniti svojega stališča. Ta nadzorstva so naj- 
večje važnosti. Pri agitaciji med narodom smo rekli, da bomo ta veleposestva na 
podlagi zakona z dne 25. februarja 1919 razdelili med kmetsko ljudstvo. Če se 
odpravijo ta nadzorstva, dobe nemški veleposestniki in njih oskrbniki zopet ves 
upliv na od njih odvisno prebivalstvo, kar bi moglo imeti za posledico, da zgu- 
bimo nekaj tisoče v glasov. Kmetsko prebivalstvo tudi ne bo več verjelo, da 
smatramo agrarno reformo za resno. Ker velja po mirovni pogodbi predpis, da 
se cona A upravlja po splošnih predpisih jugoslovanske zakonodaje, mora ostali 
tudi tista zakonodaja, k¡ se tiče agrarne reforme. Teh socialno-pol ¡tienili nadzor- 
stev nikakor ne moremo opustiti. 

Kar se tiče vmešavanja plebiscitne komisije v našo upravo, omenjam, da je 
poverjeništvo za pravosodje dne 16. avgusta po dogovoru z g. ministrom 
•lova nov i čem izdalo vsem okrajnim sodiščem navodilo, v katerem se opozarjajo, 
da so neodvisna od okrožnih svetov. Konccdiralo seje samo toliko, da se nihče 
ne odvede v zapore izven Koroške. Sedaj pa so dobila okr. sodišča in okrajna 
glavarstva od našega delegata Cvijiča zgoraj navedeni sklep plebiscitne komi- 
sije z dne 28. avgusta t.l., ki spreminja vso našo prejšnjo instrukcijo. Jaz sem 
mnenja, da je to instrukcijo nemogoče akceptirati, ker predvideva suspenzijo 
naših razsodb, kar mora dovesti do absurdnosti. Gospod minister Jovanovič je 
izjavil, da on te odredbe ni akceptiral. Pravosodna uprava bi bila pripravljena za 
sledeči kompromis: 

Pri posameznih d i striktni h odborih se namestijo naši zaupniki in samo ti bi 
imeli pravico intervenirati pri naših oblastih in dajali potem plebiscitni komisiji 
pojasnila. Našim oblastem bi dali navodilo, da dajejo našim zaupnikom potreb- 
ne informaeije in jim dovolijo tudi vpogled v spise, tako, da se morejo prepriča- 
ti, če se v konkretnem slučaju morda postopa pristransko iz političnih razlogov, 
zlasti z ozi rom na plebiscit. Dalje kontrola ne sme iti. Naš zaupnik bi dal pojas- 
nila komisiji na zahtevo tudi pismeno. Točka 4 sklepa z dne 28. avgusta je ab- 
solutno nesprejemljiva. 

Kar se tiče žendarmerijc, se spominjam, da seje meseca januarja 1920 javilo 
iz Pariza, da je treba razlagati mirovno pogodbo glede umika vojaštva tako, da 
Se to ne tiče žandarmerije. Naša žandarmerija upravlja poleg varnostne službe 
tudi vsakovrstne upravne posle, sodeluje pri informacijah in tudi pri apro vi zac i- 
ji. Vojaštvo se uporablja po naši predpisih le, kadar pride do večjih nemirov. 
Vojašto naj bo nadomeščeno s "troupe de police". OrožniŠkc (policijske) sile bi 
morale biti tako številne, da bi mogle poleg redne varnostne službe opravljati 
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tudi funkcije vojaštva, katero nadomeščajo. En butalijoii te policije nuj bi stal v 
Velikovcu, drugi v Borovljah z isto funkcijo, kot vojaštvo, da namreč nastopi za 
mir in red, kadar jo pokliče javna oblast, torej kadar drugi za vzdrževanje miru 
in reda poklicani organi tega ne morejo več vzdrževati. Mnenja sem, da moramo 
to stališče ostro vzdrževati. 

Kar se tiče posledic interpretacije pojma "cona" v članu 50. točka b) in c) se 
moramo energično pridružiti protestu naše delegacije proti nasprotni interpreta- 
ciji, da pa radi tega vprašanja danes še ne prekinemo sodelovanja pri plebiscitu, 
ker ¡mamo za to še priliko pozneje v reklamacijskem postopanju. • • bomo vi- 
deli, da nam to odvzame morda samo 500 glasov, ne kaže vsled tega obrežu s pe- 
siti plebiscita. Če bi se pa šlo za izgubo 1.000 ali 1.500 glasov, potem si s to 
rezervo obranimo možnost, da posneje zavzamemo strožje stališče. Da pa je 
interpretacija plebiscitne komisije pravno nepravilna, o tem ni nobenega dvoma. 

Predsednik dr. Breje smatra, daje najopasnejša stvar način glasovanja, kakor 
gaje določila plebiscitna komisija in da se gre torej pred vsem za vprašanje, ali 
je ta način glasovanja v obče sprejemljiv. Glede žendarmerije se popolnoma 
zlaga /. interpretacijo g. poverjenika dr. Žerjava, kije tudi popolnoma evidentna 
¡z besedila mirovne pogodbe. Tozadevna določba namreč pravi: "Te čete se 
morajo nadomestiti s policijskimi silami". 

Uprava v coni A je za s i gurana nam, žandarmerija je pa bistveni del naše 
zprave, ravnotako bistven, kakor okr. glavarstva. Brez o rožni št va ni efekt i vue 
uprave. Orožniki ne vrše samo varnostne službe, ampak imajo tudi razne druge 
funkcije, za katere treba posebne pred izobrazbe. Ostali bi morali vsi organi, ki 
jih potrebujemo za našo upravo. To stališče moramo varovati brezpogojno, ne 
samo s principijelnoga, ampak tudi iz. praktičnega stališča. Nemci trdijo, da je 
900 orožnikov preveč. Kakor hitro pa to število reduciramo, jib bo premalo. 
Pripeli naj se par incidentov, takoj bodo Nemci zahtevali rekrutacijo novih moči 
iz domačega ozemlja. Nevarnost je, da bi jih v tem slučaju rek rut i rala plebiscit- 
na komisija in bi sprejela vsakogar, ki bi ji bil po godu. Kot je predsednik in- 
formiran, imamo orožnikov iz domačega prebivalstva 450. Glede žendarmerije 
torej ne moremo popustiti. V lo smo tudi popolnoma upravičeni na podlagi mi- 
rovne pogodbe in na podlagi splošnih načel svoje uprave. Vsaka uprava mora 
imeti svoje organe. Dokler jè ti prava naša, morajo biti tudi eksekutivni organi 
naši. 

Kar se tiče državnega nadzorstva, se tudi popolnoma zlaga z izvajanji g. po- 
verjenika dr. Žerjava. Tudi v tej stvari ne smemo popuščati. Spočije In o iz prak- 
tičnih razlogov ne, ker bi sicer po prizadetih krajih podrli vse temelje svoje pro- 
pagande. Agrarno vprašanje se mora vsekako rešiti v prilog onih kmetov, ki so 
svoj čas prišli ob svojo zemljo. 

Tudi v vprašanju naše uprave ne smemo popuščati in ne dovoliti, da bi plebi- 
scitna komi sja od stavljala ali izmenjavala naše uradnike. Isto velja tudi glede 
točke 4 sklepa komisje z dne 28. avgusta t.l. Ako smo si že z dosedanjim popuš- 
čanjem mnogo škodovali, tega vsaj v naprej ne smemo več. Izvzeti bi se mogli 
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samo slučaji, ko bi sc kakemu našemu fiinkcijonarju mogla dokazali nekorekt- 
nost. Pa ludi v tem slučaju imajo izključno samo naša oblastva pravico postopati 
proti takemu fiinkcijonarju. 

Kar se tiče italijanskih čet v Beljaku se predsednik tudi popolnoma strinja z 
mnenjem g. ministra Jovanovića, da so namreč ti Italijani v nemški službi, ker 
bi bili Nemci sicer proti taki zasedbi protestirali, kakor so protestirali proti nam 
v Radgoni. Zgoditi bi se moglo seveda, da bi prišli na mesto Italijanov tja nem- 
ški "volkswchrovci". Proti slednjim bi seveda mogli nastopiti z oboroženo silo, 
če bi hoteli vdreti v cono •, kar bi bilo proti Italijanom ¡z med narodnih ozi rov 
kočij i vej c. 

Predsednik dr. Breje se končno še enkrat izreka proti vsakemu nadaljnemu 
popuščanju inje prepričan, da naš odpor v teh tičkah ne bo preprečil plebiscita. 
Pomemben je ugovor, da se morda utegne glasovanje za v leč i, in da bi se vsi ed 
tega razpoloženje med našimi ljudmi poslabšalo. Pa bodimo še tako konciIjalit- 
ili, glasovanje se bo vršilo itak šele tisti dan. ki bo Nemcem in Italijanom všeč. 

G. minister Juvanovič je mnenja, da bi se utegnilo razpoloženje naših ljudi 
poslabšati, če bi se plebiscit zavlekel. 

Predsednik dr. Brejc se tega ne boji. Kolikor pozna naše koroške rojake, je 
u ver j en, da se razpoloženje med njimi ne bo poslabšalo, če bodo videli naš od- 
por, našo moč in uspehe, kijih bomo z odporom dosegli. Pokazati moramo, da 
se ne bojimo nemškega pritiska. 

Poverjenik za pravosodstvo omenja še glede uradnikov, da se popolnoma 
strinja s stališčem, da se načeloma nobenega uradnika ne pusti pasti. Samo v 
slučajih konkretno dokazanega pregreška se bo postopalo proti krivcu. 

Glede generala Maistra je splošno mnenje navzočih, da naj bi tudi. če bi se 
vojaštvo moralo umukni t i, ostal na razpolago za plebiscitno delo. Odide naj z 
vojaštvom, dobi potem od vojaštva dopust in se kot privatnik vrne na Koroško. 
To je popolnoma logično, ker bi general Maister z umaknitvijo naših čet ¡z Ko- 
roške tam zaključil svojo nalogo kot vojak in bi kot tak dobil daljši dopust. 

Poverjenik za javna delil sproši vprašanje, kaj nastane po tem, ako bi bili pri- 
siljeni plebiscitu se odpovedati. Predsednik dr. Brejc ne vidi v tem nevarnosti. V 
posesti ozemlja ostanemo, ukazu plebiscitne komisije ne poslušamo več, vojske, 
žendarmerije in nadzornikov ne umaknemo. Ni verjetno, da bi Italijani dobili 
mandat korakati proti Jugoslaviji, tudi bi si premislili ga sprejeti. 

Gospod minister Jovanović meni. daje naša situacija taka. da naj ne popus- 
ti m o. Če popuste oni, je vse dobro, če ne, ostane še diplomatska pot. 

Namestnik poverjenika za socialno skrb dr. Goršič opozarja na éventuel no 
umestnost kake vojaške akcije. Italijani sloje tik ob demarkacijski črti. Ugodno 
bi upi i va I o na naše ljudi, ako bi ludi pri nas videli ob mejah razpostavljenega 
kaj vojaštva, tako na Ljubelju in na Jezerskem. 

Predsednik dr. Breje pojawni, da imamo na Jesenicah dva baiaiijona vojaštva 
in eno baterijo, en balalijon je odmenjen za mežiško in en za dravsko dolino, kar 
utegne zadostovati za prvo silo. 
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Poverjenik za pravosodstvo opozarja, da o načinu glasovanja še ni bil stav- 
ljen noben predlog. Kakor je videti, sklepi plebiscitne komisije niso nespremen- 
ljivi. Če označimo sedaj določeni način kot nesprejemljiv, našel bi se morda 
vendar kak drug način, kateremu bi se pridružili morda tudi Nemci. Šlo bi se za 
to, da se glasovanje vrši na način, ki je narodu poznan. Glasovanje naj se vrši 
podobno, knkor so se vršile po prejšnem volilnem redu volitve za avstrijski dr- 
žavni zbor. Angleški način je bil izbran gotovo popolnoma bona fide, vendar je 
tako kompliciran, daje nevaren za naše ljudi. Potrebna je odločna akeija zveza- 
na z izjavo, daje sedaj določeni glasovalni način nesprejemljiv. 

G. minister Jovanović je mnenja, da bi mogel plebiscitno komisjo o nepri- 
k lad n ost i določenega načina glasovanja prepričali edino s tem, da izvedemo 
poskusna glasovanja v nekaterih krajih. 

Predsednik je mnenja, da naj se skuša doseči vsaj to, da se vsakemu glaso- 
valcu dostavi legitimacija, glasovalna kuverta ter po ena bela in zelena glasov- 
nica. 

Sklepčno povdarja predsednik dr. Breje, da ne smemo ničesar dopustiti, kar 
bi spravilo cono A v nevarnost, ker bi secer ne mogel prevzeti odgovornosti 
pred svojo vestjo in pred narodom. Če bi centralna vlada popuščala, bi to storila 
v nasprotju z deželno vlado in našo delegacijo v plebiscitni komisiji. 

Nato se soglasno sklene sledeče: 
1) Glede tolmačenja točke b) in e) v članu 50. mirovne pogodbe stoji deželna 
vlada nepremakljivo na stališču, da je tolmačenje plebiscitne komisije, da je 
namreč pod "cono" razumeti "celo plebiscitno ozemlje", absolutno nesprejem- 
ljivo. 
2) Naše vojaštvo se ne sme umakniti iz plebiscitnega ozemlja, ako se prej ne 
umaknejo italijanske čete ¡n nemško-avstrijskega ¡n plebiscitnega ozemlja na 
Koroškem. 
3) Ker je orožništvo organ naše uprave, ta paje poverjena naši državi, radi tega 
ne moremo pristati na to, da bi se orožništvo izmenjalo bodisi z domačimi, bo- 
disi z antantnim orožništvom. Ako se da nedvojbeno ugotoviti, da je mogoče 
vzdrževati mir in red tudi z reduciranim številom naših aktivnih orožnikov, bi 
bilo načeloma mogoče o znižanju števila tega orožništva razpravljati, pa to šele 
potem, ko bi plebiscitna komisija poprej določila število orožništva, k¡ ga smat- 
ra za zadostno za vzdrževanje reda in miru. Odločno ugovarjamo, da bi komisija 
sama rekrutirala policijske sile iz domačega prebivalstva, ker je to rekrutacijo 
smatrati kot upravni akt, koji pristoji le našim upravnim organom. 
4) V nobenem slučaju ni mogoče privoliti v ukinjenje nadzorstev, ki so bila s 
stališča priprav za agrarno reformo uvedena. Vsa druga nadzorstva in sekvestra- 
cijc so pa že itak ukinjene. 
5) Glede na sklep komisije od 28. avgusta (št. 358 naše delegacije priložen pod 
./) zastopa deželna vlada stališče, da direktnega poseganja komisije v upravo ni 
mogoče pripustiti ¡n daje zlasti točka 4 absolutno nesprejemljiva. Ne ugovarja 
se kontroli komisije, vendar se mora ista vršiti na tak način, da ostane meritorno 
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poslovanje naši li oblasti efektivno. Komisija ima samo nadzor nad tem, da se 
poslovanje naš ili oblasti vrši dejansko po pri nas obstoječ i li zakon ili in da se ne 
zlorablja v politične, specijelno plebiscitne nnmene. V s vrbo uspešne vrš i t ve te 
kontrole se deželni vladi zdî najprimernejše, da našim zaupnikom pri okrožnih 
odborih dajejo naši uradi vsa zahtevana pojasnila, dovolijo v ta namen tudi vpo- 
gled v spise in da ti naši zaupniki potem dajo okrožnim odborom odnosno ple- 
biscitni komisiji zahtevana pojasnila event, tudi pismeno. Večje ingérence ple- 
biscitni komisiji na našo upravo ni mogoče dovoliti, zlasti ne direktnih interven- 
cij članov plebiscitne komisije pri naših oblast vi h, Še manj pa direktnih ukazov 
ali odločb teb komisijskih članov, bodisi v splošnem, bodisi v posamezni H kon- 
kretni!) slučajih. Sporazumno z našo delegacijo naj se izdajo našim oblastim 
tozadevna navodila. 
6) Iz istih razlogov, ker je uprava naša, se ni mogoče spuščati v razmotri vanj e 
odstavitve ali izmenjave posameznih funkcionarjev naše uprave izvzemši slu- 
čaje, da bi se očitale kakemu funkcijonarju konkretne inkorekmosti, koje pa ima 
po obstoječih predpisih preiskati in event, sanirati naša uprava sama. 
7) Glede na že določeni način glasovanja je deželna vlada mnenja, da je treba 
vse sile napeti, da se isti izpremem. Za najbolj primerni način glasovanja smatra 
oni, kije določen v starem avstrijskem volilnem redu za državni zbor. Ako tega 
n¡ mogoče doseči, bi bilo pa vse sile zastaviti v to, da bi se vsaj glasovnice in 
glasovalne kuverte obenem z legitimacijo dostavile vsakemu glasovalcu. Pri 
tem bi mogla ostati določba, da mora vsak glasovalec pred oddajo kuverte sto- 
piti v oni posebni prostor, kije določen za kuvertiranje glasovnic. Da bi se ko- 
misija prepričala o škodljivosti in nepraktičnosti od nje določenega postopka z 
ozi rom na mnoge anal l'abete in duševno zaostale glasovalce, v ta namen se stavi 
naši delegaciji na prevdarek, če ne • kazalo predlagati izvedbo po izkusil i h gla- 
sovanj. 

Sklepno izraža deželna vlada tudi svoje mnenje, da se v slučaju, če bi sestava 
glasovalnih imenikov, zlasti glede na sedanje tolmačenje pojma "cona" s strani 
komisije pokazala, daje izid glasovanja postal resno dvomljiv, poišče povod za 
obrežuspešenje plebiscitnega postopka. 

Deželna vlada končno opozarja, da je naša delegacija na pritisk plebiscitne 
komisije dala že toliko koncesij na rovaš naših pravic iz mirovne pogodbe, da bi 
bil vsak očitek nedostopnosti in nespravljivosti ali očitek, da hočemo mi plebis- 
cit a priori preprečiti, docela neupravičen. Daljnje zahteve, ki se že stavijo ali se 
bodo najbrž še stavile, smatrati je torej zgolj kot poizkus namenoma slabiti naše 
in krepiti avstrijsko stališče. Deželna vlada radi tega izjavlja, daje stališče, koje 
je označeno v zgorajšnjih 7 točkah, maksimum tega, kar je v očigled že danim 
koncesijam še mogoče prenašati, ne da bi bil izid plebiscita resno ogrožen in da 
bi vsi cd tega za prekoračenje tega okvira in še večje popuščanje deželna vlada 
pred narodom in svojo vestjo ne mogla nositi odgovornosti. 

Ti sklepi se prijavijo ministerskemu predsedniku, naši delegaciji pri plebis- 
citni komisiji, Jugoslovanskemu klubu ter Demokratski zajednici, poslednjima z 



naprosbo, da z največjim povdarkom podpirata stališče deželne vlade pri cen- 
tralni vladi. 

Končno poda predsednik dr. Brejc še na kratko nekatera pojasnila glede or- 
ganizacije prehrane našega ljudstva v plebiscitnem ozemlju ter z zalivalo gos- 
podu ministru za njegov referat zaključuje sejo ob 3/4 na 14. uro. 

Konec seje ob 3/4 na 14. uro. 

Zapisnikar. Predsednik. 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

Original. Zapisnik obsega 15 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. Be- 
sedilo sklepov seje je bilo naknadno natipkano, pri objavi so navedeni za besedilom 
"Nato se soglasno sklene sledeče:", ki se v originalnem zapisniku nahaja na strani 12. 

166' 
ZAPISNIK 
166. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 9. SEPTEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za javna dela inž. 
Scrncc, poverjenik za pravosodje dr. Žerjav, vodja poverjen i št va za notranje 
stvari vseučiliški profesor dr. Pitamic, namestnik poverjenika za socialno skrb 
dr. GorŠič. 

Začetek seje ob 16. uri 15 min. 

1.) Predsednik uvodom razprave izvaja, da mora na izjavo, ki jo je v seji od 
2. Lin. g. poverjenik za pravosodje prečita!, sedaj ko si jo je utegnil bližje ogle- 
dati in zlasti glede tudi na okolnost, da je bila izjava drugi dan v "Jutru" objav- 
ljena, Še enkrat reagirati. Najprej ugotavlja, daje bil poverjenik dr. Žerjav ime- 
novan 21. avgusta, poverjenika dr. Pitamic in dr. Ravnikar pa 27. avgusta. O 
imenovanju poverjenika dr. Žerjava je bila deželna vlada obveščena šele 27. 
avgusta, o imenovanju dr. Ravni harja 28. avgusta, dr. Pi lamica pa 30. avgusta. 
O sporazumu, ki so ga stranke v Belgradi! glede na delovanje bodoče deželne 
vlade 17. avgusta sklenile, je bila dež. vlada obveščena 31. avgusta t.l. I/, teb 
podatkov je lahko posneti, da se veljavnost sklepov, ki jib je deželna vlada sto- 
rila, med 17. in 25. avg. ne da ugovarjati. Predsednik dalje ugotavlja, da deželna 
vlada o napredovanju polil, uradnikov ni sklepala na seji 25. avg., ampak že 18. 
in 20. avgusta. Isto velja za oblačilnico. V seji 25. avgusta obravnavalo se je 
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sumo o kompelenci glede imenovanj šolskih nadzornikov in so bili imenovani 
samo nekateri pisarniški in računski uradniki. Predsednik povdarja nadalje, da 
se mu zdi ion izjave neprimeren, ker ne gre, da poverjenik svojega tovariša "po- 
življa" v "ižogib posledic". S takim postopanje se izpodkopujejo temelji spora- 
zuma in soglasja, na katerih bi morala delovati deželna vlada. Tudi ni razumlji- 
vo, kake posledice more izvajali poverjenik proti poverjeniku. Izjava poverjeni- 
ka za pravosodje pozivlje nadalje podrejeno u radništvo k nepokorščini napram 
višjim oblastem. V času, koje uradništvo že itak razburjeno, je tak poziv narav- 
nost državi nevaren akt. proti kateremu mora predsednik najodločneje ugovar- 
jati. Tak poziv je nedopusten, če tudi je bil stvarno utemeljen. Eksekutivni or- 
gani nimajo pravice presojati naročila višjih oblaste v ne v formalnem, ne mate- 
rij einem ozi ru, še manj pa imajo pravico upirati se takim ukazom. Ukaze morajo 
izvršiti, odgovornost pa prepustiti tistim, ki so jib izdali. Zlasti mora ugovarjati 
temu, da bi se eksekutivni m organom dajala pravica vmešavati se v kompetenč- 
nc konflikte državno-pravnega značaja. Vsak poizkus te vrste bi brezuvetno mo- 
ia] voditi do tiste anarhije, proti koji se hoče izjava pover. za pravosodje boriti. 
Take izjave od vladne mize so v stanu, red v državi in avtoriteto državnih obla- 
sti najtežje ogrožati. Predsednik svari uradništvo, da bi se dalo zapeljati na to 
pot, ki vodi v konflikt s kazenskim zakonom. Predsednik dalje konstatine, da 
vodja p overjen i S t va za notranje stvari v zadnji seji ni zahteval, da se morajo 
okrajna glavarstva njemu podrediti. Prosil je samo pojasnil glede svoje kompe- 
tence. Če so listi pisali in če pover. dr. Žerjav trdi, da naredbi U. 1. št. 114 in I 15 
nista veljavni, ker nista bili predloženi min isters t vu v potrditev, se ugotavlja, da 
g. dr.Že rja v kol predsednik deželne vlade ni predložil niti ene obilnih, od njega 
izdanih naredb, in tako tudi naredb št. 114 in 115 ne, vsled česai' prav njemu 
najmanj pristoja izpodbijati veljavnost od njega samega izdanih naredb. Če sta 
naredbi št. 114 in 115 neveljavni, potem so neveljavne tudi vse druge od tedan- 
jega predsednika g. dr. Žerjava izdane naredbe, od kojih nekatere zelo živo po- 
segajo v praktično življenje, pa jim doslej nihče še ni odrekel veljavnosti. Ako 
bi obveljalo stališče g. dr. Žerjava, nastopilo bi stanje popolne pravne nesigur- 
nosti in anarhije. Predsednik izjavlja, daje bil primoran se to, sine ira et studio, 
samo resnici na ljubo ugotoviti. Poverjenik za pravosodje dr. Žerjav izjavlja, da 
imenovanju pisarniških in računskih uradnikov, ki so se izvršila v seji dne 25. 
avgusta, ne ugovarja. Vstraja pa na svojem protestu, da je deželna vlada že po 
sklenjenem sporazumu sklepala o napredovanju političnih uradnikov. O svoji 
izjavi priznava, daje bila ostra in dalekosežna, vendar je to razumljivo, ker se 
nahaja njegova stranka glede imenovanj šolskih nadzornikov naravnost v silob- 
ranu. Konflikt, ki gaje prejšnja deželna vlada s svojim stališčem izzvala, utegne 
imeti naj dalekosežne j še posledice. Tudi on je zastopal kot predsednik deželne 
vlade stališče avtonomne uprave, vendar se mu zdi, da stališče deželne vlade še 
ni bilo nikdar tako slabo podprto, kakor v tem slučaju. 

Mestni magistrat ljubljanski je vprašal poverjenika za pravosodje, če so ime- 
novanja okr. Šolskih nadzornikov, ki jih je izvršil poverjenik za uk in bogočas- 
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tje, veljavna. Na podlagi obvestila, da gaje dobil od ministra prosvetc, je odgo- 
voril mestnemu magistratu, da smatra imenovanja za neveljavna, ker so od ne- 
kompetentne strani imenovani nadzorniki samo pse vd o nadzoru i ki. 

Glede veljavnosti naredb o pristojnosti predsedstva in poverjeni št va povd ur- 
ja, daje bil sporazum sklenjen na podlagi prakse /.a časa sporazuma. Ta praksa 
bi se z izvršitvijo naredb ¡zpremenila. Predsednik povdarja ponovno, da članom 
deželne vlade dne 25. avgusta o sporazumu ni bilo oficijelno še ničesar znanega. 
Vedeli so samo to, kar je bilo v novinah, take vesti pa so vedno nezanesljive in 
vsekakor ne morejo biti za nikogar obvezne. O postopanju v smislu sporazuma 
se more govoriti šele od časa, ko so dospela imenovanja novih poverjenikov in 
je bila nova vlada, za katero seje baš sporazum sklenil, konstituirana. Imenova- 
nja pol ¡tienili uradnikov je prejšnja vlada smatrala za nujna radi tega, da se čim- 
prej odpomore vsaj s napredovanjem bednem stanju u radništva in da se da ura- 
dni št v u za njihovo delo primerno zadoščenje in priznanje. Vse rekonstrukcije 
vlade so se doslej silno vlekle. Nevarnost je bila, da bi se zgodilo tudi v tem 
slučaju, kar bi seveda zavleklo tudi uradniška imenovanja. Sicer pa so se izvr- 
šila v okviru proračuna in - z eno utemeljeno izjemo - po vrstnem redu v stale- 
žu. Če poverjenik ZìI pravosodje trdi. da je bil sporazum sklenjen na podlagi 
"prakse" za Časa sporazuma, smatra predsednik to ekstenzivno interpretacijo za 
nepravilno, ker v sporazumu ni nobenega govora o kaki obstoječi "praksi". 
Kompetenea poverjen i št va za tik in bogočastje za imenovanje šolskih nadzorni- 
kov je utemeljena v naredbi 111 iz leta 1918, glasom katere imajo poverjenišlvu 
deželne vlade ministerijalno kompeteneo. V adresi na N. V. regenta dne 1. de- 
cembra 1918 in v odgovoru N. V. na to adreso je rečeno, da ostanejo v prehodni 
in začasni dobi v veljavi vsi avtonomni administrativni organi z vsem svojim 
delokrogom. Adresa je še vedno veljavna, ker bi jo bilo mogoče izpremeniti 
samo z aktom regenta. Vodja poverjen i št va za notranje stvari dr. P i tam i • izjav- 
lja, da v zadnji seji res ni zahteval, da ostanejo personalni in službeni posli še 
nadalje pri poverjeni št vu za notranje stvari, da pa je izjavil, da mu ne more biti 
egal no, kak delokrog ima njegovo poverjeništvo. Formalne veljavnosti naredb 
114 in 115 noče spodbijati. Mnogo mu je na tem, da mu je pridržana tudi glede 
političnih oblaste v prve instancejnicijativa, da lahko predsednika o teh stvareh 
interpelira in zahteva cventuelno rented uro. Predsednik deželne vlade slednjemu 
pritrdi. 

2.) Predsednik deželne vlade poroča, daje čul od več strani, da se pripravlja 
med javnimi nameščenci štrajk. Določenega se ne more še ničesar dognati. Iz 
listov in pri policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani je dognal, da ima v soboto 
dne 11. septembra širši odbor društva državnih nameščencev sejo, pri kateri se 
bo razpravljalo, na kakšen način naj bi se končno rešilo eksistenčno vprašanje 
u radništva. Ob istem času se vrši na Krekovem trgu shod komunističnih želez- 
ničarjev, na katerem bodo zavzeli razredno zavedni železničarji stališče napram 
pokretu državnih nameščencev. Shod sklicuje Marcclj Žorga. V nedeljo !2. t.m. 
se vrši društveni shod splošne železničarske organizacije. Vse kaže, da se javni 
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nameščenci resno pripravljajo /.a stavko, da pa hočejo komunisti situacijo izra- 
biti v svoje namene in organizirati ponovno splošno stavko. 

Predsednik je v stvari že konfcriral s zastopnikom dravske divizije in dobil 
obvestilo, daje vojaštvo zanesljivo. V slučaju, da bi izbruhnila stavka, zlasti 
tudi stavka na pošti, na železnici ter v premogokopih, bo vojaštvo takoj zasedlo 
vse važnejše naprave. Vojaštvo namerava v tem slučaju postopali preventivno. 
Rezerviranost vojaštva v zadnji stavki se ni izkazala. Nevarnost je, da bi stav- 
kala tudi žendarmerija in policijske straže. Deželna vlada soglaša, da s silo ne 
kaže nastopali, da bi prisilili državne nameščence k delu, ker bi to ne imelo us- 
peha. 

Predsednik predlaga, da se odpošlje ministers)vu notranjih del takoj brzojav- 
ka. Prebere osnutek brzojavke, ki v kratkem pojasni položaj in zahteva, da mini- 
sterski svet takoj ugodno reši uradniške zahteve v materi ¡einem ozi ru in prosi 
inštrukeij za ravnanje v slučaju Štrajka državnih nameščencev. Osnutek brzojav- 
ke se soglasno sprejme. Obenem se pošlje ministerskemu predsedniku dopis, v 
katerem se z vso resnostjo, ki jo zahteva položaj, prosi, da se malerijelni položaj 
uradn¡štva reši že pred soboto 11. t.m. in da se o tem obvesti deželna vlada še 
tekom sobote, Prepisa tega poročila se pošljeta tudi Jugoslovanskemu klubu in 
Demokratski zajednici s prošnjo, da kluba podpirata stališče deželne vlade. 
(Spis predsedništva dež. vlade Št. 10324/20). 

3.) Poverjenik Se mee poroča, da med delavstvom v Trbovljah vre. Delave i 
zahtevajo, da se sprejmejo za časa zadnje stavke odpuščeni agitatorji zopet na 
delo. 

Tudi namestnik poverjenika za socialno skrb poroča, da seje zglasil pri njeni 
tajnik rudarskega udruženja iz Be I grada in je interveniral za odpuščene rudarje 
iz Trbovelj. 

Poverjenik za javna dela smatra za potrebno, da se takoj aktivira policijski 
komisarijat v Trbovljah. Vodja poverjeništva za notranje stvari ne smatra za 
primerno, da bi se ravno v tem času ustanovil policijski komisarijat, ker je poli- 
cija nekaj bolj odijoznega in bi ustanovitev policijskega komisarijata v tem kri- 
tičnem času dala le povod za agitacijo. Od svoje strani smatra kot mnogo bolj 
primerno, da se ustanovi v Trbovljah politična ekspozitura. 

Na predlog vodja poverjeništva za notranje stvari se soglasno sklene, da se v 
Trbovljah ustanovi politična ekspozitura za občine Trbovlje, Hrastnik in Dol s 
Špeeijelno kompelenco nadzorovati delavsko gibanje v premogokopnem revirju. 
Vodja poverjeništva za notranje stvari bo izdelal osnutek tozadevne naredbe, ki 
jo bo čimprejc predložil v sklepanje celokupni deželni vladi. Ce bi se pokazala 
nujna potreba, se pošlje že poprej v Trbovlje politični uradnik kol eksponenl, ki 
bi imel ob enem nalogo, tak urad tam pripravljati, (notranje) 

4.) Gradbeni komitet za nastanitev tehnične fakultete v Ljubljani namerava 
gradili za tehnično fakulteto lastno poslopje, ki bo stalo 2,000,000 K. 1,200.000 
K bo komitet dobil od denarnih zavodov, znesek 800.000 K pa prosi iz demobi- 
lizacijskega fonda. Soglasno se sklene, da se gradbenemu komitetu za nastani- 
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te v t eh nične fakultete v Ljubljani dovoli iz demobil iz;icijskcga fonda brezobre- 
stno posojilo 800.000 K pod enakimi pogoji, v kakoršne so privolili denarni 
zavodi in proti odplačevanju v 20 letnih anni tetah. Za posojilo jamči zgradba. 
(Precis.) 

5.) Narodna vlada je prodala Francetu J urei večjo množino eraričnega lesa v 
Postojni. Kupnina v znesku 70.000 K se je založila pri Mestni hranilnici v Ljub- 
ljani, dokler se ne bi izkazalo, jeli bila kupčija veljavna in mogoča. Italijani so 
večji del tega lesa zaplenili. Ker je Jurca vslcd le kupčije trpel občutno materi- 
jelno škodo, se sklene z njim nastopna poravnava: 

Deželna vlada vrne Francu Jurei od tesne kupnine pr. 70.000 K delni znesek 
po 40.000 K z obrestmi, vendar se mora Franc J urea zavezati, da v slučaju, ako 
ga italijanska vlada za njemu odvzeti les odškoduje, povrne odškodnino do naj- 
višjega zneska po 40.000 K z obrestmi deželni vladi. (Precis.) 

6.)Vojno ministers!vo je izdalo naredbo, da imajo svojčas od Narodne vlade 
povišani častniki pravico do službenih pristojbin po Činu, ki so ga imeli še v 
bivši avslro-ogerski vojski inje odredilo, da morajo imenovani častniki povrniti 
vse pristojbine, ki so jih prejeli na podlagi povišanja Narodne vlade. Ker je to za 
prizadete častnike oči vidna krivica, se sklene soglasno, da se pošlje minister- 
skemu predsedniku in vojnemu ministrslu kakor tudi dravski diviziji predstav- 
ko, kakor jo predlaga oddelek za narodno brambo in sicer v besedilu, kot ga 
fiksira deželna vlada. Navedena oblast va se opozore, da gre za popolnoma ma- 
lenkostno obremenitev državnega zaklada, ki ni v ni kaki primeri s škodo, ki bi 
jo utegnila izvršitev naredbe vojnega ministers!va povzročiti pri prizadetih čast- 
nikih. (Spis oddelka za narodno brambo štev. 1370/1920). (Precis., nar. brciiiiha) 

7.) Komisija za upravo kranjske deželne imovine je v seji dne 26. maja 1919 
sklepala, kako naj se uredi Kari Pollakov fond za vojne vdove in sirote. Tedanja 
deželna vlada temu sklepu ni pritrdila, ker ni bila o položaju še dobro informi- 
rana. Izkazalo pa seje, da se v predmetnem slučaju ne gre za nikako ustanovo, 
ampak za neki zaklad, ki se mora upravljati tako, kolje to določil darovalec Ka- 
ro 1 Pollak. Predsednik deželne vlade predlaga, da se sklep deželne vlade z dne 
17. junija 1919 resumirá in da se potrdi sklep komisije z dne 26. maja 1919 o 
razdelitvi Pollakovcga fonda s pridržkom, da razdelitvi pritrdi senior - šef tvrcl- 
ke Pollak. 

Poverjenik za pravosodje zastopa stališče, daje za upravo tega fonda pristoj- 
no poverjen i št vo za socialno skrb, kateremu naj se naroČi, da razpolaga s fon- 
dom sporazumno s senior - šefom tvrdke Pollak. 

Sprejme se spreminjevalni predlog, da se pred sklepanjem deželne vlade za- 
sliši Kari Pollak sen., kako naj se s fondom razpolaga. (Izvršeno) 

8.) Vodja poverjen i št va za notranje stvari dr. Pitamic poroča o zadnjih raz- 
pravah v de I imitacij ski komisiji. V tem oziru se mu je posrečil uspeli, ki je veli- 
ke principijelne in prej ud ici ¡eine važnosti. Slo se je za določitev državne meje 
med točkami KokoŠnjak, kota 1330 in Sv. Lorcnc. Nemški delegati so zastopali 
stališče, da ima razmejitvena komisija pravico določiti državne meje tudi tako, 
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da sc potegne državna meja kolikor mogoče blizu v mirovni pogodbi določenih 
lock, ne da bi državna meja morala iti čez te določene točke. Hoteli so doseči, 
da se na tem mestu potegne državna meja bolj južno od navedenih točk. Vodja 
poverjeništva pa je zavzel stališče, da mora državna meja iti natančno preko 
točk navedenih v mirovni pogodbi, da paje regulacija meje dopustna samo med 
temi točkami in sicer tako, da se mora meja približati kolikor mogoče i dec In i 
premi črti med določenimi točkami, ker bi se sicer lahko spremenila cela miro- 
vna pogodba. Antantina komisija seje o teh predlogih posvetovala in seje odlo- 
čila za naziranjc vodje poverjeništva za notranje stvari. Nadalje je bilo določe- 
no, da se na bivši državni meji med Avstrijo in Ogcrsko pri Radgoni takoj izve- 
dejo tehnična dela za določitev nove državne meje. Nemški zastopniki so temu 
ugovarjali, češ da bi se tamošnje prebivalstvo, ki še vedno upa na priklopite v k 
Nemški Avstriji, vsi cd tega razburjalo. Temu nasproti je poverjenik za notranje 
stvari zahteval, da se tehnična dela v tem kraju takoj prič no. Sklepi komisije se 
morajo takoj ¡zvesti. Cc bi se ozirali na razburjenje obmejnega prebivalstva bo- 
disi pri nas, bodisi v Nemški Avstriji, bi bilo vsako delo brez uspeha. Tudi v 
lem ozi ru seje del imitacij ska komisija odločila, za njegova stališča. 

Manj uspeha je imel pri pogajanjih glede tranzitnega prometa na progi Mari- 
bor-Špiljc-Radgonn-Ljulomer in na cesti iz Radgone proti Prckmurju. Predsed- 
nik deželne vlade je namreč dobil od ministrstva notranjih del navodilo, da naj 
dr. Pitamic v tem oziru vodi direktna pogajanja z Avstrijo. Stvar je velike važ- 
nosti, ker je eeli ljutomerski okraj odrezan od železniškega prometa in ker ni- 
mamo razen mostu pri Dol. Lendavi nobene zveze s Prek mu rje m. Avstrijski 
zastopnik je stavil na njegove predloge za otvoritev tranzitnega prometa na na- 
vedeni progi oziroma cesti proti predloge, da se dovoli obenem Avstriji tranzitni 
promet iz Špilja preko Maribora, Dravograd, oziroma iz Št. Pavla v Celovec, 
oziroma Beljak in Podroščico. Po členu 284. mirovne pogodbe imamo mi pravi- 
co tranzita skozi Avstrijo v vsako drugo državo, po členu 330 pa imajo isto pra- 
vico Nemci zahtevati tranzitni promet čez ono zemljo, ki je pripadala bivši Av- 
striji, če mi po členu 284 zahtevamo dovolitev tranzitnega prometa. To stališče 
Avstrije je v pogodbi utemeljeno. Avstrijski zahtevi nasproti je vodja poverje- 
ništva dr. Pitamic povdarjal, da se glede tranzita v plebiscitnem ozemlju ne mo- 
re razpravljati, dokler se ne izvrši plebiscit, ker se plebiscitno ozemlje dotlej ne 
more smatrati za del naše države. Deželna vlada naj zavzame v tej stvari stališ- 
če, da bo potem nadaljeval pogajanja z Avstrijo. Vprašanje tranzita za ljutomer- 
ski okraj in za Prekmurjc smatra za tako važno, da bi mogli Nemcem koncedi- 
rati vsaj tovorni tranzitni promet Čez plebiscitno ozemlje. Zgoditi bi se moglo, 
da nam bo to naložila plebiscitna komisija, če ne bi hoteli vsaj delnega tranzita 
sami koncedirali. 

Po vsestranskem razmotri vanj u se izjavi deželna vlada soglasno, da proti 
tu k. dovolitvi blagovnega tranzitnega prometa preko plebiscitnega ozemlja ni 
ovire. Osebni promet bi se mogel dovoliti takoj po izvršenem plebiscitu. Avs- 
trija mora za to dovoliti takojšnji osebni in tovorni tranzit - promet na železnici 
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Maribor-Špiljc-Radgona-Ljulomer, nadalje tranzit promet na eesti v Prek mu rje, 
in sicer tako ••• most pri Radgoni, kakor tudi iz radgonskega kolodvora seveda 
pod obojestranskimi običajnimi carinskimi k avte lumi. Lokalni osebni promet na 
progi Pliberk-Celovec bi se mogel ko need i rat i pod pogojem, da vozi vlak na tej 
progi brez prestanka. V slučaju, da bi Nemci dobili pri plebiscitu Celovec, bi 
Avstrija morala dovoliti tudi tranzitni promet na progi G rab staj n-Ce lovec- 
Pod roščića. 

Most pri Radgoni je na naši strani zastražila naša ljudska straža. Nemci zah- 
tevajo, da se ljudska straža odstrani. Policijskemu komisarju Bableiju2 bo vodja 
poverjeništva brzojavno naročil, da se ljudska straža odstrani. Potem bo obvestil 
brzojavno tudi dr. G lanza. Če bi pa Nemci našim zahtevam po dopustitvi tran- 
zitnega prometa ne ugodili, se most čez Radgono zopet zapre. 

Kot zadnja rezerva za pogajanja se mora smatrati dovolitev obojestranskega 
tovornega prometa inkl. ceste v Prckmurje. 

9.) Vodja poverjeništva za not. stvari poroča, da je do znal, da vojaški ko- 
mandant v Dol. Lendavi podpolkovnik Lukič v Prckmurju silno oblastno nasto- 
pa in dela težave prebivalstvu, kakor tudi našim civilnim oblastem, katere liočc 
popolnoma ignorirati. V zadnjem času ostavlja avtomobile in bici kije in sicer 
brez pravega uzroka. Na vaj e slučaj o zaplembi avtomobila mariborske es- 
komptne banke. Prosi predsednika deželne vlade, da intervenira pri mi ni ste rst vu 
notranjih del in pri vojnem mi ni ste rst vu. Ob tej priliki naj posreduje tudi, da se 
celo Prckmurje podredi v vojaškem oziru dravski divizijski oblasti. (Izvršeno) 

10.) Deželni tajnik I. razreda dr. Ignacij Rutar se predlaga ministrstvu not. 
del v imenovanje vladnim svetnikom v VI. čin. razredu in sieer z rangom pred 
dr. Fi'. Vodopivccm, Friderikom Logarjem in dr. S te s ko. (Notranje) 

II.) Absolvirani pravnik Ludvik Lobe se sprejme v politično službo pri po- 
verjen išt vu za notranje stvari kol konccplni praktikant in se dodeli v službova- 
nje poverjen i štvu za not. stvari. (Notranje) 

12.) Bivši kanclist pri računskem oddelku v Trstu Rajnumd Kokot1 se sprej- 
me v državno službo pri poverjen i štvu za notranje s4vari in se pride I i po možno- 
sti kakemu okrajnemu glavarstvu v popolnoma slovenskem kraju. (Notranje) 

13.) Pisarniški oficijant Albert Krope se dodeli okrajnemu glavarstvu v Ma- 
r ibo rit .(Notranje) 

14.) Politični pristav I. razreda Ciril Poklukar se v dosedanjem činu in sicer 
provizorieno sprejme v službovanje pri poverjen i št vu za notranje stvari in se 
prideli v službovanje poverjen i št vu. Sprejem velja pod pogojem, da napravi na- 
knadno politični praktični izpit. (Notranje) 

15.) Predsednik deželne vlade naprosi vodjo poverjenišva za notranje stvari, 
da čimprejc dodeli še enega koneeptnega uradnika okrajnemu glavarstvu v Bo- 
rovljah. (Notranje) 

16.) Vodja poverjeništva za notranje zadeve poroča, daje treba glasom raz- 
pisa ministerstva notranjih del od 27. avgusta t.l., št. 1429, občinski volilni red 
za Slovenijo revidirati z ozirom na kandidatne liste (§ 10, §15 al. 3 in § 35), da 
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sc zagotovi popolna svoboda volMccv in da se izogne vplivu županov na sestavo 
liste občinskih odbornikov. 

K § 10. predlaga, da se črtajo besede: "in sicer mora vsekakor vsaka politič- 
na stranka že dejansko obstoječa v občini imeti priliko, da ga prepiše". 

Poverjenik za pravosodje se strinja s predlogom. 
Predsednik dr. Brejc zagovarja prvotno besedilo § 10 s to določbo, naj se 

omogoči vsaki že dejansko obstoječi stranki v občini, da res dobi priliko prepi- 
sati volilni imenik. Izkazalo seje namreč, da so posamezne stranke šikanozno 
tako počasi prepisovale imenik, da druge stranke sploh niso prišle na vrsto. 
Vendar je predsednik pripravljen akceptirati tudi kako drugo formulacijo, ki 
zas i gura vsaki v občini dejansko obstoječi stranki možnost, da prepiše volilni 
imenik. 

Po daljšem raz mot rivanju se ugotovi besedilo zadnjega stavka § 10: "Občina 
mora v ta namen napraviti vsaj tri poverjene prepise volilnih imenikov, na ukaz 
okrajnega glavarstva tudi več". To besedilo se soglasno sprejme. 

K. § 15 al. 3 omenja vodja poverjeništva za notranje stvari, da so baje nastali 
pomisleki, da bi se župan iz strankarskih ali drugih ozi rov branil dati vol i leu v 
tem odstavku predpisani obrazec. Ta pomislek ni upravičen, ker bi v tem prime- 
ru prizadeta stranka takoj poskrbela, da nastopi nadzorovalna oblast v smislu § 
44. volilnega reda. Predlaga pa, naj se v s vrh o natančnejše določitve roka 
sprejme namesto besed: "po končanem reklamacijskem postopanju" besedilo: 
"tekom 8 dni po razglasitvi volitve (§12)". 

Poverjenik za pravosodje predlaga, da se tretji odstavek § 15. sploh črta. 
Predlog utemeljuje s tem, da predpis tega odstavka po nepotrebnem obtežuje 
dela volilnih skupin. Če bi se ta njegov predlog ne sprejel, bi bil za besedilo: 
"Pri okrajnih glavarstvih so proti odškodnini na razpolago tiskani obrazci za 
kandidatne liste." 

S tem predlogom se ne strinja vodja poverjeništva za not. zadeve. Gre se za 
čistost volitev. Če bi se določilo 3. odstavka § 15. popolnoma opustilo, bi bila 
dana možnost za najrazličnejše zlorabe. V občini Gradišče seje zgodil slučaj, da 
so predložili vsem, ki so hoteli dobiti živila, v podpis neke liste. Izkazalo seje. 
da so bili ti listi glasovnice za avstrijsko konstituanto. Potreben je gotov obra- 
zec. Gre samo za to, da se dobi daljši rok kakor je predviden v sedanji formula- 
ciji volilnega reda. Pri proporčnem sistemu so obrazci povsod predpisani, kar je 
popolnoma v interesu volilne svobode. 

Predsednik deželne vlade se pridružuje stališču vodje poverjeništva za notra- 
nje stvari. 

Poverjenik za pravosodje vstraja na svojem zgoraj omenjenem eventualnem 
predlogu. Če deželna vlada tega predloga ne sprejme, bo glasoval za to, da se 3. 
odstavek § 15. sploh črta. 

Predsednik dr. Brejc predlaga, da morajo biti obrazci vsaj tekom 8 dni pred 
razglas ¡t ijo volitev že na razpolago, ali pa naj se določi besedilo: "Po končanem 
reklamacijskem postopanju, vsekakor pa vsaj 8 dni pred razglasitvijo volilnega 
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d ne VìI sc morajo obrazci dati na razpolago." 
Vodja poverjeni št vn za notranje stvari dr. Pita mie povdarja, da hočemo do- 

seči, da na eni strani vsak dobi obrazec, na drugi strani pa preprečili, da ga ne 
dobi, kdor ni upravičen. 

Končno se redigira besedilo tretjega odstavka § 15. kakor sledi: "Kandidatne 
liste se morajo vpisati na uradno izdanem z županovim, odnosno s podpisom 
okrajnega glavarstva, datumom in uradnim pečatom opremljenem tiskanem ob- 
razcu, ki ga po zadnjem dnevu rckhimacijskega roka pa do konca roku, ki je 
določen za predložitev kanciidatskib list (§ 15. zadnji odstavek), proti odškodni- 
ni dobi pri županu (mestnem magistratu) ali okrajnem glavarstvu vsak volilni 
upravičence. Med zadnjim dnevom reklamacijskega roka in dnevom razglasitve 
volitve (§ 12,) mora preteči najmanj 8 dni." To besedilo seje sprejelo proti gla- 
su poverjenika za pravosodje, ki predlaga, da naj bi se obrazci izdajali že od 
trenutka, ko okrajno glavarstvo občini ukaže, da ima uvesti volilni postopek. 

Prvi stavek zadnjega odstavka § 15. ostane. 
K § 35. predlaga dr. Pitami •, da se izpusti zadnji stavek, ki se glasi: "Istotako 

ni upoštevati na prvem mestu zapisanih • precrtanih navedb". Predlog se sogla- 
sno sprejme. 

S tem je razprava o izpremembi §§ 10, 15 in 35 občinskega volilnega reda 
končana. Poverjenik za pravosodje dr. Žerjav predloži nadaljnje predloge glede 
izpremembe občinskega volilnega reda v Sloveniji. V § I. naj se omeji ženska 
volilna pravica samo na samostojne gospodinje in na državljanke s kvalificirano 
izobrazbo. Uvedejo naj se nadalje vezane liste. Ker je med tem izšel volilni red 
za konstituanto, naj se tudi občinski volilni red temu analogno preuredi z ozi- 
roni na volilno postopanje. 

Predsednik deželne vlade ugotovi, da je poverjenik za pravosodje s temi 
predlogi kršil sporazum od 17. avgusta t.L, ker sporazum izrecno določa, da se 
izpremenc samo zgoraj navedeni paragrafi občinskega volilnega reda. Poverje- 
nik za pravosodje temu nasproti povdarja, da sporazum ne izključuje njegovih 
dodatnih predlogov in da ima pravico staviti inicijativne predloge. Poverjenik za 
notranje stvari dr. l'ita m i • prečita tozadevno navodilo niinisterstva notranjih del, 
katero sklice vaje se na parlamentarni sporazum izrecno na vaj n paragrafe (K).. 
15. al. 3 in 35.), ki da se imajo ¡¿bremeniti. Predsednik izjavlja, da predlogov 
poverjenika za pravosodje ne more dati v razpravo, ker niso v nobeni zvezi s 
predmetom te seje, v kateri se sme, v smislu parlamentarnega sporazuma raz- 
pravljati samo o reviziji v sporazumu fiksiranih zakonitih določil. Ker ima vsak 
poverjenik brezdvomno pravico staviti predloge, bo dal predloge g. dr. Žerjava 
na eni prihodnjih sej siecr na dnevni red, toda ugotoviti mora že v naprej, daje 
vsak poizkus, izpreminjati občinski volilni red preko on ili treh točk, glede kojili 
so se stranke zed i ni le, eklatanten prelom par I ameni aniega sporazuma. (Notran- 
je, že odpravljen) 

17.) Računski praktikanti pri poverjen i št vu za javna dela Franc Weiss6. Er- 
nest Erjavec in Josip Nabergoj se imenujejo za računske asistente v XI. činov- 
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nem razredu državnih uradnikov in sicer prvi z veljavnostjo od I. avgusta, os- 
tala dva pa z veljavnostjo od I. septembra 1920. (Javna dela) 

Konec seje ob 1/2 22. ure. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

1 Originnl. Zapisnik obsega 14 strani, [.estivi ••• i papir brc/ vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

" Bäblcr Viljem, policijski komisar. Rojen 1883 na Vrhniki. Končal je nižjo giin- 
na/.ijo in domobransko kndcino šolo. 1918 je bil nadzornik policijskih agentov, 1920 je 
postal policijski komisar v Gornji Radgoni, nato višji okrajni nadzornik policijskih 
agentov 1920 je bil premeščen v Ljubljano. 

"' Kokot Rajnnind, arhivski uradnik. Rojen 1866 v Pišccah. Končal je nižjo gim- 
nazijo v Mariboru. 1886 seje zaposlil v vojski kot pisarniški oficial, v letih 1894-1901 
je bil uradnik državnih železnic, 1901-1909 pisarniški uradnik na Dunaju, 1909 se je 
zaposlil pri nnmeslnišlvu v Trstu, 1920 je prišel v Slovenijo in se zaposlil pri pover- 
jcnišlvu za notranje zadeve, 1923 je postal arhivski uradnik finančne direkcije v Ljub- 
ljani, 1931 je bil upokojen. 

'' Kropej Albert, arhivski uradnik. Rojen 1888 pri Sv. Kunigundi pri Konjicah. 
Končal je 4 razrede državne gimnazije in 2 razreda privatne gimnazije v Banji Luki. 
Služboval je od 1909 dalje kot pisarniški pomočnik, 1913 je poslal pisarniški oficijuiit 
pri okrajnem glavarstvu v Konjicah, 1920 je bil dodeljen okrajnemu glavarstvu v Mari- 
boru, 1923 je bil preveden v kane li sta, 1938 je postal glavni arhivar sre/.a Maribor levi 
breg. 

s Poklukar Ciril, pravnik, banski svetnik. Rojen 1887 v Starem trgu pri Ložu. Gim- 
nazijo v Kranju, pravo v Pragi 1913. Služboval je od 1913 dalje kot konceptni prakti- 
kant pri deželni vladi za Bosno in Hercegovino v Mostarju, 1916 je bil premeščen v 
Cazin, 1919 v Bosansko Gradiško, 1920 pa kot pristav pri deželni vladi za Slovenijo v 
Ljubljani, 1921 je poslal vladni tajnik, 1923 je bil premeščen kot vodja okrajnega 
glavarstva v Konjice, 1924 je bil v istem svojstvu premeščen v Logatec, kjer je 1925 
imenovan za sreskega načelnika, 1931-1935 je bri sreski načelnik v Delnicah, 1935 je 
bil premeščen v istem svojstvu v Brežice, 1939 je bil imenovan za banskoga svetnika. 

6 Weiss Frane, računski inšpektor. Rojen 1889 v Idriji. Realko v Idriji. Služboval je 
od 1909 dalje pri rudarski akademiji v Pf¡bramii na Češkem, 1910 pri županstvu v 
Cerknem, 1910-1911 je bil na zadružnem tečaju pri slovenski trgovski Šoli v Ljubljani, 
nato je bil uslužbence zadružne zveze v Ljubljani, 1917-1919 je služboval pri zadružni 
centrali v Ljubljani, 1919 je bil premeščen k državni cinkarni v Celju, nato je postal 
računski praktikant pri poverjen ¡Šivu za javna dela, kjer ¡e bri računski olicial, 1928 je 
bil dodeljen oblastnemu odboru, 1929 •• banski upravi Dravske banovine, kjer je 1931 
postal računski inšpektor. 
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167' 
ZAPISNIK 
167. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 13. SEPTEMBRA 1920, 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Verstovšck, poverjenik za pravosodje dr. Žerjav, poverjenik za javna dela 
inž. Semec, poverjenik za kmetijstvo Jan, vodja poverjeništva za notranje zade- 
ve dr. Pitamic, namestnik poverjeništva za socialno skrb dr. Goršič. 

Začetek seje ob 16. uri 20. minut. 

I.) Predsednik deželne vlade je sklical današnjo sejo, da informira člane de- 
želne vlade o ¡nstrukcijah, ki jih je prinesel minister J o vano vic iz Belgrada, ozi- 
roma o novi situaciji glede plebiscita. Poroča v kratkem o sklepih 165. seje de- 
želne vlade z dne 6. septembra 1920. Minister Jovanović seje vrnil dne 11. 
septembra iz Belgrada in je povabil predsednika in poverjenika za pravosodje 
na razgovor. Naznanil je, da prinašn nepovoljne vesti. Predsedniku je izročil 
pismo g. ministerskega predsednika Ves niča'. V Bel gradu so se sklicevali na 
našo zunanjo politično situacijo, ki da seje poslabšala in da so se tudi Francozi 
ohladili. Kazali so na nemire na Hrvatskem, na težavni položaj v Albaniji in na 
najnovejše dogodke na Reki. Povdarjali so, če bi zahtevali, da se umaknejo Ita- 
lijani iz Koroške, bi od nas mogli zahtevati, da umaknemo svoje vojaštvo iz je- 
seniškega kota v notrnnjost in da vsi ed tega ne moremo vstrajati na zahtevi, da 
se umakne italijansko vojašvo iz Koroške, predilo se naše čete umaknejo iz cone 
A. Glede nadzorstev bi po izjavi ministra Jovanoviča lahko vstrajali pri svoji 
zahtevi, ker s tem ni prizadet zunanje politični položaj. Glede žendai nie rije seje 
g. Jovanovič tako izrazil, daje imel predsednik utis, da se nam tu ni treba uma- 
kniti. Kar se tiče interpretacije pojma "cona" v Belgradu tudi ink I i it i rajo k inter- 
pretaciji plebiscitne komisije. Vobčc vlada v Belgradu glede plebiscita optimi- 
zem. 

Vodja poverjeništva za notranje stvari poroča, daje govoril z ministro zuna- 
njih del dr. Trumbičem dne 11. tin., ko se je minister peljal skozi Ljubljano, 
poleg drugih stvari tudi o plebiscitu. Na vprašanje, kako stoje naše Sanee, mu je 
vodja poverjeništva omenil, da smatra naš položaj za ugoden. Minister zunanjih 
del je opozarjal na veliko važnost, ki jo bo imel izid plebiscita ne samo za Koro- 
ško, ampak tudi za druga vprašanja, zlasti za jadransko in reško vprašanje. Če bi 
plebiscit izpadel negativiio, bi ne bila to ne samo velika sramota, ampak zelo 
verjetno je, da bi v tem slučaju Italijani prišli s svojimi zahtevami glede blejske- 
ga kota. Če ne bi zahtevali že popolne suverenitete, bi gotovo zahtevali vsaj ka- 
ke Servitute. Minister smatra tudi, daje največje važnosti, kakošno ntajoriteto 
dobimo. Če bi maj o ri teta ne bila velika, je verjetno, da bi en ten ta pozneje še 
korigirala meje in morda prisodila kraje s pretežno nemško ntajoriteto Avstriji. 
Minister zunanjih del je odobril naše stališče, da se natančno držimo mirovne 
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pogodbe. Minister je zavzemal energično in intransingetno stališče. Opozarjal 
je, daje to prvi naskok Nemcev proti jugu. Če pridejo do Karavank, bi se s tem 
ne zadovoljili, ampak stremili dalje proti Trstu. 

Predsednik povdarja, da se v polni meri zaveda resnosti položaja, ki bi nas- 
tal, če bi morali umakniti naše vojaštvo iz cone A in bi ostalo italijansko vojaš- 
tvo na Koroškem. Ministru Jovanoviču je tclcfonično sporočil mnenje ministra 
dr. Tl'limbića. Povdarjal je možnost, da bi minister dr. Trumbić revidiral instruk- 
cije v smislu predloga deželne vlade. Predsednik je naprosil ministra 
J o vano vi ća, da zato skuša vsaj vprašanje u maku ¡tve vojaštva zavleči, da se o 
stvari posvetuje poprej deželna vlada. Naznanil mu je tudi, da misli na današnji 
seji sprožiti vprašanje demisije deželne vlade. G. Jovanovič mu je obljubil, da 
bo vprašanje u maku i tve vojaštva zavlekel. Naprosil ga je pa, da takoj sporoči 
izid seje in pride dne 14. t.m. na osebni razgovor v • oro vi je. Minister Jovanovič 
je pristavil, daje za njega najvažnejše, kar bo odločila deželna vlada. 

Potrebno je, da deželna vlada ponovno zavzame naj energičnoj še stališče in 
da eventuelno z demisijo izvaja pritisk na osrednjo vlado in na plebiscitno ko- 
misijo. Ponovna akcija deželne vlade gotovo ne bode brez uspeha, ker je mogo- 
če, da inStrukcijc, ki jih je dobil minister Jovanovič, niso popolnoma absolutne 
in da bo imel minister Jovanovič za zastopanje našega stališča v deželni vladi 
močno oporo. Že v seji z dne 6. septembra je deželna vlada povdarjala, da bi v 
slučaju nadaljnjega popuščanja ne mogla več nositi odgovornosti za izid plebis- 
cita. Deželni vladi ostane še zadnje sredstvo, da ponudi centralni vladi forme I no 
demisijo, če bi se ne upoštevalo njeno stališče. 

Poverjenik za notranje stvari je poslal ministru dr. Trum bič u brzojavko, v 
kateri omenja, daje šele po razgovoru z njim izvedel za vsebino instrukcij, ki 
jih je minister Jovanovič prinesel iz Belgrada. Prosil je ministra dr. Trumbiča. 
da se za vprašanje takoj po svojem prihodu v Belgrad kar naj intenzivneje zani- 
ma. Gre za vprašanje, ali naj se umakne naše vojaštvo, ne da bi se odstranilo 
tudi italijansko vojaštvo iz Koroške. Po mirovni pogodbi plebiscitna komisija 
lahko zahteva, da umaknemo vojaštvo iz cone A in sicer z ozi rom na svobodo 
plebiscita. Iz istega razloga, to je radi svobode plebiscita moramo mi zahtevati, 
da se umakne tudi italijansko vojaštvo, ker njegova prisotnost pomeni velik pri- 
tisk na prebivalstvo cone A. 

Poverjenik za pravosodje povdarja, da je naša akcija v Belgradi! prišla v 
skrajno neugodnem trenutku. Ministri so presojali predloge deželne vlade pesi- 
mistično z ozi rom na dogodke v Albaniji, na nemire na Hrvatskem in z ozi rom 
na to, da se pripravljamo na ponovna pogajanja z Italijo. Razmere se vsak čas 
spreminjajo in glavno je, da pridobimo na času. Zelo važno je, daje prišel zu- 
nanji minister v Belgrad. Oddana je bila že brzojavka od vrhovne komande, da 
se naše čete umaknejo iz Koroške. Po intervenciji ministra Jovanoviča je bila ta 
brzojavka inhibirann. 

Predsednik dr. Brejc omenja, da je generalu Maistru naroČil, da mora vsak 
ukaz za evakuacijo plebiscitne cone A takoj naznaniti predsedniku, še predno bi 
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ga izvršil. 
Z ozi roi» ita resnost položaja deželna vlada soglasno principijelno sklene, da 

poda osrednji vladi svojo demisijo, če bi je osrednja vlada in plebiscitna komi- 
sija z vso energijo ne podpirali na stališču, da se smejo nase čete odtegniti i/, 
plebiscitnega ozemlja šele potem, ko so se italijanske čete efektivno umaknile iz 
Koroške. Isto stališče zavzema deželna vlada glede vprašanja orožni št va, zlasti 
če bi liotcli orožni št vo u t rak vi zi rat i ali zamenjati z internaeijonalnimi orožniki. 
Absolutno in pod istimi pogoji vstraja deželna vlada na svojem stališču glede 
nadzorstev. Kar se tiče interpretacije pojma "cona" vztraja deželna vlada prejko- 
slcj na pojmovanju izraženem v seji dne 6. septembra, vendar glede tega vpra- 
šanja za enkrat še ne namerava izvajati .skrajnih konsekvene. Kakšen vpliv bi 
utegnila interpretacija komisije imeti na izid plebiscita, bo možno dognati .šele v 
rcklamacijskcm postopanju. Predsednik deželne vlade dr. Brejc se odpelje jutri 
14. t. m. na Koroško, da informira ministra Jovanoviéa o sklep ili deželne vlade 
in se ž njim dogovori glede nadaljnjega. V sredo 15. t.m. ob 9. uri zjutraj se vrši 
zopet seja celokupne deželne vlade, na kateri bo deželna vlada na podlagi in- 
formacij, kijih dobi predsednik, svoje stališče definitivno precizirala. 

2.) Ker je vodja ekspoziture v Gornji Radgoni Bäblcr zbolel, se za čas nje- 
gove bolezni pošlje v Gornjo Radgono okrajni komisar Milan Makar, ki je do- 
deljen ta čas okrajnemu glavarstvu v Mariboru. 

3.) Absolvirani pravnik Franjo Zmazek se sprejme v pripravljalno službo 
politične uprave kot konceptu i praktikant in se prideli v službovanje okrajnemu 
glavarstvu v Ljubljani. 

4.) Vodja poverjen i.št va za notranje stvari prebere formulacijo § 15. al. 3, ka- 
kor stajo izdelala na podlagi obravnave v 166. seji dne 9. septembra predsednik 
deželne vlade in vodja pove rje ni št va (Formulacijo vide v zapisniku 166. seje). 
Vodja poverjeništva ugotovi, daje za nabavo obrazcev za kandidatske liste po 
tej formulaciji na razpolago v najslabšem slučaju vsaj 16 dni. Spremilijevalni 
predlog poverjenika za pravosodje se glasi, da se morajo obrazci izdajati od tis- 
tega dne, ko okrajno glavarstvo občinam ukaže sestavo volilnih imenikov. Po- 
ročilo se vzame na znanje. 

5.) Računski podčastnik Andrej Barbie se sprejme v državno službo pri po- 
verje ni.št vu za socialno skrb in se imenuje k aneli stoni s prejemki 2. stopnje XI. 
činovnega razreda. Opravljal bo posle skladiščnika. Poverjeništvo imenovanje 
takoj izvrši, obenem pa predloži imenovanje v odobrenje m i ni ste ist vu za social- 
no politiko, ker bo Barbie zapos Ij en pri oddelku za zaščito dece, persona lije tega 
oddelka pa so še vedno pridržana ministrstvu, čeprav seje urad že podredil po- 
verjen i št vu za socijalno skrb. 

Konce seje ob 1/4 na 19. uro. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. -Dr. Breje l.r. 
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1 Original. Zapisnik obsegu 5 struni. Lesov i uski papir brc/, vodnega znaka. Ošievil- 
čenjc sklepov obravn¡lv je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

2 Vcsiiié Milenko, politik, minister. Rojen 1862 v DuniŠićili pri Sjenici, umrl 1921 v 
Parizu. Bilje profesor mednarodnega prava na Visoki šoli 1893, narodni poslanec 1893, 
nato diplomat in poslanik v Rimu in Parizu 1904-1921, v tem Času tudi večkrat minister 
raznih resoljev v Beogradu, 1920-1921 predsednik vlade Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
•Slovencev, delegat na mirovni konferenci v Parizu in je s Paš ¡če m podpisal versajsko 
mirovno pogodbo 1919. 

A Zmazek Franjo, pravnik. Rojen 1892 v Rndoslaveih pri Mali Nedelji. 1920 seje 
zaposlil pri okrajnem glavarstvu v Ljubljani kol konceptu i praktikant, nato je prestopil 
iz državne službe in se zaposlil pri direkciji državnih železnic v Ljubljani, kjer je 
služboval od 1921 dalje, kjer je postal višji svetnik. 

168' 
ZAPISNIK 
168. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 15. SEPTEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, pove tj eni k za ttk in bogočastje 
dr. Verstovšck, poverjenik za javna dela inž. Semee, poverjenik za pravosodje 
dr. Žerjav, poverjenik za kmetijstvo Jan. namestnik poverjenika za socialno 
skrbstvo dr. Goršič. 

Začetek seje ob 9. uri 40 minut. 

Predsednik deželne vlade poroča, daje včeraj dne 14. t.m. kon ferirai v Bo- 
rovljah z ministrom J o vano vičem. Naznanil mu je sklepe deželne vlade z dne 
13. t. m. Minister J ova novic je poročal ministerskemu predsedniku Vesničit o 
telefon ten i prošnji predsednika deželne vlade, da se zavleče vprašanje umaknil- 
ve naših Čet. Dobil je 14. t.m. zjutraj od min ¡stenskega predsednika odgovor, da 
se morajo čete umakniti. Pri seji plebiscitne komisije dne 14. septembra je nato 
izjavil, da bo dal takoj nalog za umik naših čet. Namerava čete umaknili do so- 
bote 18. t.m. ali pondcljka 20. t.m. Kakor že prej ponovno, sta mu predsednik 
plebiscitne komisije Peck in francoski delegat Cbambrim zagotovila, da italijan- 
ske čete v nobenem slučaju ne bodo vkorakale v plebiscitno ozemlje. Minister 
Jovanović jima je izjavil, da bodo stale naše čete 1/2 ure za demarkacijsko črto 
in da bodo v slučaju italijanskega vpada takoj začele bitko. 

Včeraj dne 14. t.m. dopoldne je bil pri predsedniku deželne vlade komandant 
V. orožniSke brigade podpolkovnik Vidic in je poročal, da je poveljnik orož- 
ništva na Koroškem major Sobothy že dobil ukaz zamenjati orožnike ned o ma- 
cine z domačimi. Na seji plebiscitne komisije dne 14. t.m. je bilo sklenjeno, da 
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se morajo do sobote nadomestiti pri žen darmer ij i vsi Ne ko rosei z domaćini. 
Minister J o vano vić je temu pritrdil. Sestavil bo imenik domačih orožnikov, 

ki ga bo predložil plebiscitni komisiji v soboto dne 18. t.m. Dobil je od orožniš- 
kega komandanta informacijo, da moramo postaviti 800 domačinov v orožniško 
oziroma policijsko službo, ker smo v zadnjih dneh re krut i ral i še ca. 200 novih 
domačinov, 

V seji plebiscitne komisije dne 14. t.m. se je v triurni razpravi glede sekves- 
tracij sklenilo, da se Avstriji in Jugoslaviji naroča, da suspendira kontrolo nad 
tem imetjem, dokler se plebiscit ne izvrši, da pa se nikomur ne smejo kratiti od 
naše uprave na teh veleposestvih že pridobljene pravice. Minister J o vano vié je 
podal plebiscitni komisiji izjavo, da bo vse slučaje, kjer bi se pojavile pritožbe, 
pre is kal in ukinil nadzorstva, če bo povod za pritožbe upravičen, da pa ne more 
spremeniti uredb po zakonu o agrarni reformi. Praktični uspeh tega bo, da se 
glede vprašanja nadzorstev po naredbi agrarne reforme ne bo uklonil, vse druge 
slučaje pa bo pre iskal in éventuel no popustil. 

Minister Jovanović je predsedniku zaupal nadalje, daje italijanski delegat pri 
zadnji seji skušal spraviti v razgovor vprašanje odložitve termina za glasovanje. 
Predsednik Pech je šel preko tega na dnevni red. Vendar minister Jovanović 
pričakuje, da se bo o tem razpravljalo prihodnji pondeljek. Cc bi se termin gla- 
sovanja preložil, bo minister takoj vpoklica I v plebiscitno ozemlje naše vojaštvo 
in žendarmerijo in dal zapreti demarkacijsko črto med conama • in B. na kar bo 
prekinil poslovanje pri plebiscitni komisiji. 

Predsednik deželne vlade je nadalje prosil ministra za določen odgovor, kak- 
šne instrukcije je pravzaprav dobil od osrednje vlade, koje bil zadnjič v Belgra- 
di!. Odgovoril muje: Glede sekvestracij stoji centralna vlada na našem stališču, 
glede žen derni arij e se centralna vlada pridružuje stališču plebiscitne komisije. 
Naše vojaštvo se mora po instrukcijah centralne vlade umakniti. 

Predsednik je konferiral v Borovljah tudi z našimi zaupniki prof. Mišičenr, 
Mahkoto, nadalje z generalom Maistrom, vladnim svetnikom dr. Ferjančičem in 
poslancem Grafenaucrjcm. General Maister je poročal, da bodo Nemci v nede- 
ljo 19. t.m. v Velikovcu priredili velik shod. Organizirajo vsa društva in šport- 
nike, tako da se pričakuje, da se bo shoda vdeležilo 10.000 Nemcev. General 
Maister smatra za najbolje; da se Slovenci shoda ne vdeleže, ker bi znalo sicer 
priti do nemirov in bi v slučaju, da bi ostali Slovenci v manjšini, to zelo slabo 
učinkovalo. Nemci razpolagajo z ogromnimi množinami blaga in razdeljujejo 
med ljudi manufakturo, usnje, sladkor itd. in denar. Podkupujejo v velikem slo- 
gu nezanesljive ljudi. 

Predsednik navaja nadalje, da seje v nekaterih krajih, kakor Ribnica, Žilipo- 
Ije, Vet ri nje, Žre Ice položaj za nas precej poslabšal. 

Kakošen vpliv bo imela interpretacija pojma "cona" na glasovalne imenike. 
se razun slučaja Bistrica v Rožu še ni moglo ugotoviti. V tej občini bi Nemci 
pridobili na podlagi te interpretacije 26 glasov. 

Podpolkovnik Vidicje poročal včeraj, da imamo na Koroškem 91 orožniških 

176 



postaj s 426 aktivnimi orožniki, med katerimi je nad polovico za samostojno 
službo nesposobnih. Razun tega ¡mamo okrog 700 pomožnih orožnikov doma- 
činov. Od 426 aktivnih orožnikov je ca. 125 Korošcev, od teli pa je poklicnih 
orožnikov samo 35 -40. Vsi orožniki NekoroŠci se morajo do sobote odpustiti, 
potrebovali bi torej najmanj 300 novih. Major Sabolhy je naznanil, da bi od ak- 
tivnih orožnikov ostalo samo 135. Ker so bile nekatere postaje že opuščene, 
imamo še 86 orožniških postaj. Med aktivnimi orožniki je komaj 50 takih, ki bi 
bili sposobni za aktivno službo. Vladni svetnik dr. Ferjančič je mnenja, da naj se 
o rožn i št vo organizira tako, da se ustanovi večje postaje s samostojno orožniško 
službo, tem se pa pri de I • ekspozitura, ki imajo sanio poizvedovalno službo. 
Predlagal je dalje, da naj se aktivni orožniki Nekorošei nastavijo na Koroškem 
kol civilni detektivi. Ženclarmcrijska komanda naj jim da dopust in jih med tem 
časom tudi plača. V tem ozira se bo predsednik dogovoril še s podpolkovnikom 
V i di ceni. 

Pričakovati se mora, da se bo ves la aparat v najkrajšem času izkazal kot po- 
polnoma nesposoben. Pomožni orožniki in na novo rekrulirani orožniki so nere- 
sni, nezanesljivi in podkupljivi. Isto je opazil tudi poverjenik dr. Verstovšek. 

Na splošnem je imel predsednik vtis, da so zgoraj imenovani naši zaupniki 
postali pesimistični in da se ludi vladni svetnik Ferjančič boji za izid plebiscita. 

Predsednik opozarja na sklepe deželne vlade z dne 13. t.m. 
Poverjenik dr. Žerjav vpraša, kaj naj storimo, če centralna vlada demisije ne 

sprejme. Predsednik dr. Brejc povdarja, da moramo centralni vladi z demisijo 
demonstrirali, da ne moremo več nosili odgovornosti. O sklepih deželne vlade z 
dne 13. t.m. je namignil tudi našim zaupnikom na Koroškem. O učinku demisije 
niso bili enotnega mnenja. General Maister je izrazil bojazen, da bi demisija 
našim ljudem ne vzela poguma. Važno je vprašanje, ali naj se sklep o demisiji 
objavi. 

Poverjenik Sernee povdarja, daje demisija zadnje sredstvo in da se moramo 
poslužiti lega zadnjega sredstva. 

Poverjenik dr. Žerjav izvaja, da seveda vstraja pri tem, kar je deželna vlada 
sklenila dne 13. l.m. Za kočljivo pa smatra, če bi demisijo smatrali samo kot 
formai itelo, s katero bi odvrnili od sebe odgovornost in bi v slučaju, da se demi- 
sija kratkomalo odkloni, še naprej izvrševali svoje funkcije. Ne bilo bi primer- 
no, če bi se demisija mogla smatrati samo kot gesta, prijetna nam, neprijetna pa 
centralni vladi. Logično je, da moramo demisijo vzeti resno, ker bi se sicer 
smatralo, da hočemo v osebnem interesu samo odvrnili od sebe odgovornost. Je 
Za io, da se poda demisijo s krepko stilizacijo, ampak samo kol pritisk na osred- 
njo vlado, ker je še vendar nekaj upanja, da dosežemo kak uspeh. 

Predsednik deželne vlade ne smatra demisijo samo kot forma I i te to, ampak 
popolnoma resno. Mi ne moremo nadalje nositi odgovornosti, ko se gre za odlo- 
čitev usode koroških Slovencev za vedno, in ko centralna vlada ne vpošleva 
naših predlogov. Centralna vlada naj vidi, da smatramo mi vprašanje plebiscita 
za kar naj resnejše. 
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Namestnik poverjenika za socialno skrb dr. Goršič izvaja, da moramo z 
energičnim nastopom ojačiti stališče naše delegacije v plebiscitni komisiji nap- 
ram centralni vladi, kakor napram plebiscitni komisiji. Sklep o demisiji se mora 
objaviti, ker bi se sicer pojavila različna ugibanja in dvomi nad resnostjo demi- 
sije. Naša javnost, zlasti naši koroški Slovenci imajo pravico, da so v stvari in- 
formirani. Z objavo naj dobe vtis, daje deželna vlada za narod, s katerim stoji in 
pade. Tudi poverjenik dr. Verstovšek je mnenja, da se demisija mora objaviti. 

Dr. Goršič se boji, da bi z našimi četami ne mogli ustaviti éventuel nega ita- 
lijanskega prodiranja. Dr. Žerjav omenja, da bi se Italijanom v slučaju vpada 
takoj pridružili tudi Nemci. Predsednik dr. Breje bo na to nevarnost opozoril 
generala Dokiča. 

Deželna vlada soglasno sklene, da poda motivirano ostavko in obvesti o tem 
javnost. 

Stilizacija poročila na centralno vlado se poveri predsedniku, ki povabi po- 
verjenika dr. Žerjava k sodelovanju. 

Konec seje ob 10. uri 55 minut. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brc/ vodnega znaka. 
~ Mišic Fran dr., profesor. Rojen 1881 na Dobravi pri Dobrovljah na Koroškem. 

Gimnazijo v Celovcu 1903, filozofsko fakulteto na Dunaju in v Gradcu, kjer je pro- 
movira] 1909. Poučeval je od 1909 na učiteljišču v Mariboru, 1914 na gimnaziji v 
Kranju, 1914-] 915 v Gorici, 1915-1916 v Ljubljani, ] 916-1917 v Trstu, 1917-1919 v 
Celju, 1919-1920 je bil ravnatelj meščanske šole v Borovljah. 1922-1932 pa na gim- 
naziji v Mariboru. Politično je deloval na Koroškem, zlasti v raznih slovenskih društvih. 
Objavil je Številne članke v Časopisih Mir, Slovenski narod, Dan in v drugih revijah. 
Zelo aktivno je deloval v plebiscitnem obdobju in v obdobju volitev v koroški deželni 
zbor leta 1921. 
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169' 
ZAPISNIK 

169. Srd E DEŽELNU VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 15. SEPTEMBRA 1920. 

Navzoči: Predsednik vlade dr. Breje, po v. za u k in bogočaslje dr. Verstov- 
šek, pov. za javna dela inž. Sernec, pov. za kmetijstvo J ¡in, pov. za pravosodje 
dr. Žerjav, namestnik poverjenika za socijalno skrb dr. Goršič. 

Začetek seje ob 16. uri. 

I.) Graščina Čcšniea pri Moravčah se proda dražbenim potom pod pogojeni, 
da mora biti kupce kmetskega stanu, ki bo posestvo res sam zase rabil. I/kupilo 
pripade deželni upravi, kije zemljeknjižna lastnica posestva. (P reds.) 

2.) Vojaški računski oficijal Alojzij Pavlinič" se sprejme v državno službo 
pri poverj en i št vu za u k in bogočaslje kot pisarniški adjunkt v IX. čin. razredu. 
II. stopnja. Vračunajo se mu dosedanja službena leta t.j. 8 let in 3 mesece in 4 
vojaška leta, torej skupno 12 let. V službovanje se prideli začasno zalogi šolskih 
knjig. (Uk in bogočaslje) 

3.) Sprejme se osnutek naredbe, s katero se ustanavlja fond za trgovsko in 
obrtno šolstvo in se osnavlja odsek za njegovo upravo. Člen 5. predloženega 
osnutka odpade, ravnotako tudi določba člena 4 "ter 1 ali ko kooptira 2 člana". 
(Uk in bogočaslje) 

4.) Ponovno se razpravlja o imenovanju inž. Petro\vicz-a za profesorja stroj- 
ne stroke na državni obrtni šoli v Ljubljani. Odločitev se odloži, da rekvirira 
poverjeni št vo za u k in bogočaslje, disciplinarni spis od ravnateljstva državnih 
železnic v Zagrebu. (Uk in bogočaslje) 

5.) Namestnik poverjenika za socijalno skrb poroča, da je treba imenovati 
nekatere uslužbence državnega stanovanjskega urada kot definitivne državne 
uradnike. Nameščen e i državnega stanovanjskega urada služijo sedaj kot pogod- 
beni uradniki. Vslcd tega se jim mora plačati celotna plača ¡z kredita poverje- 
ni št va za socijalno skrb, ki bi bil pri tem postopanju že v sredi budget nega leta 
izčrpan. Če se ti uradniki imenujejo definitivno, se zaračunavajo draginj s ke do- 
ki ad • na kredit vrhovne državne uprave in se s tem razbremeni kredit po verje- 
li i št va za socijalno skrb. Poverjenik za pravosodje izraža pomisleke proti defi- 
nitivni namestitvi finančnega svetnika Howanskega, ker •• se čule proti njemu, 
ozir. delovanju stanovanjskega urada razne pritožbe. Naprosi namestnika po- 
verjenika za socijalno skrb, da poroča, kakšno je bilo poslovanje državnega sta- 
novanjskega urada v zadnjem času. Dr. Goršič odgovarja, da poslovanje stano- 
vanjskega urada res ni na višku, da pa se finančnemu svetniku Howanskcniu ne 
umrejo očitati zlorabe in da je imenovani osebno gotovo neoporečen. Temu 
mnenju se pridružuje tudi predsednik deželne vlade. Soglasno se sklenejo nato 
sledeča imenovanja: 

Ministrstvu za socijalno politiko se predlaga, da se imenuje začasni načelnik 
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drž. stanovanjskega urada Evald Hovvanski, definitivno načelnik stanovanjskega 
urada v VI. čin. razredu in se ob enem prevzame iz statusa finančnih uradnikov 
v status poverjen i šiva za socijalno skrb. 

Pogodbeni uradnik Anton Zorn"1 se imenuje za definitivnoga asistenta v XI. 
čin. razredu. 

Pogodbena uradnika Alojz Mramor4 in Dragotin Besov se imenujeta za kan- 
ci ista v XI. čin. razredu. 

Pogodbeni uradnik Alojzij Jakulin se imenuje provizornim kane I istom v XI. 
čin. razredu. 

Ostala imenovanja spadajo v kompetenco poverjeništva za socijalno skrb. 
(Soc. skrb) 

6.) Sprejme se naredba, s katero se dopolnjuje naredba celokupne deželne 
vlade z dne 30. septembra 1919 štev. 747 Ur. 1. Z naredbo se uvaja kontrola od- 
dajanja sob in ležišč tujcem v področju mesta Ljubljane. (Soc. skrb) 

7.) Namestnik poverjenika za socijalno skrb poroča, da namerava zidali dr- 
žavni stanovanjski urad lastno barako, v kateri naj bi se poleg stanovanjskega 
urada namestil tudi statistični urad. (Soc. skrb) 

8.) Okrajni šolski svet v Ljutomeru je odstavil iz službe Alfreda Grossa, 
učitelja na nemški deški šoli v Apačah, ker je bil imenovani glavni nemški agi- 
tator v Apačah. Prošnja Alfreda Grossa za zopetni sprejem v šolsko službo, se 
odkloni. Izvršitev sklepa se odloži do konečne določitve državne meje na Šta- 
jerskem. (Uk in bogočaslje) 

9.) Prošnja dr. Evgena barona Miiller-Ditcnhof za sprejem v službo na drža- 
vni realni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani se odkloni, ker pro- 
silec za tako službo nima predpisane skušnje in ker sedaj ni take službe proste 
na imenovanem zavodu. (Uk in bogočaslje) 

10.) Vladni svetnik Leon Neugebauer se sprejme tudi za šolsko leto 1920/21 
pogodbeno v Šolsko službo v Sloveniji in se prideli državni realki v Mariboru. 
(Uk in bogočaslje) 

11.) Dr. Andrej Krau land se tudi za šolsko leto 1920/21 pogodbeno sprejme 
v šolsko službo in se prideli v službovanje državni nižji realni gimnaziji v Ko- 
čevju. (Uk in bogočaslje) 

12.) Ministrstvu pros vete se predlaga, da se imenujejo: 
I. Profesor Vili. čin. razreda na gimnaziji v Kranju dr. Vladimir H crie v 

Vil. čin. razredu s L januarjem 1921. 
II. Sledeči profesorji IX. čin. razreda v Vili. čin. razred in sicer: prof. Gregor 

Herede na drž. gimnaziji v Mariboru z dnem 1. julija 1919, prof. dr. Malko He- 
rie6 na istem zavodu z dnem L januarja 1919, prof. Janez Ev. Kociper7, istolam, 
z dnem l. januarja 1920, prof. Karol Tribnik\ istotam, z dnem L januarju 1921, 
prof. dr. Frane MiŠič, na drž. realni gimnaziji v Celju, z dnem 1. januarja 1920, 
prof. Franc Fcrjan na drž. realni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljublja- 
ni, z dnem L januarja 1921, prof. Dr. Ivan Pregelj na drž. gimnaziji v Kranju, z 
dnem 1. januarja 1921. (Uk hi bogočaslje) 
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13.) Adolf Scliaup, telovadni učitelj X. čin. razreda na drž. učiteljišču v Ma- 
riboru, se imenuje profesorjem v IX. čin. razredu. 

14.) Bivša učiteljica v Rad i šah Matilda Nusscr, se sprejme v šolsko službo v 
Sloveniji. (Uk in bogočastje) 

15.) Po dogovoru z načelnikom oddelka za trgovino in obrt se rešujejo vse 
šolske agende za obrtne in trgovske šole pri p overjen i št vii ZìI u k in bogoč ustje 
sporazumno z načelnikom oddelka za trgovino in obrt. Minister trgovine in in- 
dustrije je ta način poslovanja odobril. Poročilo se vzame na znanje. (Uk in bo- 
gočastje) 

16.) Pri ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje okr. komisar dr. 
Stanko Majcen10 za vladnega tajnika v Vili. čin. razredu. (Uk in bogočastje) 

17.) Prof. Ivan Košnik se sprejme v drž. šolsko službo v Sloveniji z vsemi po 
službeni pragmatiki pripadajočimi prejemki a proti reverzu, da se vrne na službo 
v zasedenem ozemlju, kadar bi se to zahtevalo. (Uk in bogočastje) 

18.) Docent na tehniški visoki šoli v Pragi Dr. Adolf Ambrož se sprejme v 
službo pri kmetijskem kemičnem zavodu v Ljubljani in sicer za enkrat pogod- 
beno proti polletni odpovedi s prejemki, ki odgovarjajo prejemkom Vili. čin. 
razreda drž. uradnikov. Dr. Ambrožu se zagotovi, da bo sprejet definitivno v 
drž. službo v Vili. čin. razredu in se mu bo vštelo za odmero pokojnine 11 
službenih let, če pridobi jugoslovansko državljanstvo. (Kmetijstvo) 

19.) Predlog, da se pomakne upravitelj na grmski kmetijski šoli Anton La- 
pajne v Vil. čin. razred, se odkloni. Imenovani naj prosi za pomakmtev v Vil. 
čin. r. ob priliki vpokojitve. (Kmetijstvo) 

Konce seje ob 19. uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Le sovin ski papir brc/, vodnega znaka. Prvi dve 
strani sta težko čitljivi. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
svinčnikom. 

2 1'avlinič Alojzij, uradnik. Rojen 1875 v Humu pri Ptuju. Končal trgovsko nadal- 
jeval no šolo, zimsko vojaško šolo v Mariboru ter več računskih tečajev. Pred vstopom v 
vojsko je bil trgovski pomočnik, nato je služboval v vojaški službi, v civilno državno 
službo je vstopil 1920 v svojstvu vojaškega računskega oficiala pri poverjenišivu za uk 
in bogočastje, nato je bil pogodbeni uradnik pri državni zalogi šolskih knjig in učil v 
Ljubljani in pri banski upravi Dravske banovine, kjer je bil 1932 upokojen. 

3 Zorn Anion, pokrajinski svetnik. Rojen 1892 v Prvačini, umrl 1945 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Gorici 1913, pravo v Ljubljani 1930. V državni službi je služboval od 1919 
dalje najprej kot pogodbeni uradnik, nalo je bil asistent pri poverjentštvit za socialno 
skrbstvo, 1920-1926 je bil upravitelj pri državni protezni delavnici. 1926 je bil upoko- 
jen, nato seje posvetil študiju prava, po končanem študiju je služboval pri VI. oddelku 



banske uprave, 1936 je pestai banski svetnik, 1941 je postal vodja invalidskega odseka 
VI. oddelka banske uprave. 

'' Mramor Alojzij, kanelist. Rojen 1890 v Malih Laščah, umrl 1934 v Ljubljani. 
Služboval je pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1919 je poslal pisarniški uradnik pri sta- 
novanjski komisiji v Ljubljani, nato v oddelku za socialno skrbstvo, 1928 je bil imeno- 
van za uradnika invalidskega doma v Celju, 1932 je bil upokojen kot uradnik zdravstve- 
nega doma v Celju. 

Herle Vladimir dr., profesor. Rojen 1869 v Solčavi, umrl 1932. Gimnazijo v Celju 
in Ljubljani, naravoslovje v Gradcu, pronio viral 1898. Poučeval je od 1899 dalje v No- 
vem mestu, Ljubljani, na realki v Idriji in na gimnaziji v Kranju. Napisal je učno knjigo 
Kemija in mineralogiju za srednje šole. 

6 Heric Matko dr., profesor. Rojen 1883 v Vučji vasi pri Ljutomeru. Gimnazijo v 
Mariboru, matematiko in fiziko na Dunaju. Poučeval je od 1913 dalje v Mariboru, kjer 
je 1932 postal direktor realne gimnazije, 1941 seje umaknil v Ljubljano, poučeval je na 
2. ženski realni gimnaziji, po vojni je bil nameščen na gimnaziji na Ptuju, kjer je bil 
1946 upokojen. 

7 Kociper Janez Evangelist, profesor. Rojen 1878 v Stano vnem pri Veliki Nedelji, 
umrl 1948. Gimnazijo v Mariboru, bogoslovje v Mariboru, doktoriral 1924 na teološki 
fakulteti v Salzburgu, filozofsko fakulteto v Ljubljani 1924. Bil je učitelj verouku v 
Mariboru od 1898 dalje, 1901 je bil kaplan v Vuzcnici, nato v Ljutomeru, komi vikar v 
Mariboru od 1910 dalje veroučilelj na gimnaziji v Mariboru, 1912 je postal profesor 
verouka na gimnaziji v Mariboru. Pisal je članke pastoralne, liturgične in kalehetične 
vsebine. Ril je prevajalec iz francoščine in češčine. 

s Tribnik Karal, profesor. Rojen 1884 v Zrcčah. Gimnazijo v Mariboru 1903, kla- 
sično filologijo na Dunaju 1908. Služboval je od 1910 dalje na gimnaziji v Celju od 
1911 na klasični gimnaziji v Mariboru, od 1937 dalje na realni gimnaziji v Mariboru, 
1946 je bil upokojen. 

4 Pregelj Ivan dr., profesor, pisalclj. Rojen 1883 v Mostu na Soči, umrl l°60 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Gorici 1903, s lavisi iko in germanistiko na Dunaju, pio movi ral 
1908. Poučeval je od 1909 dalje v Gorici, Pazinu, v Idriji, od 1912-1924 v Kranju, od 
1924-1939 v Ljubljani na klasični gimnaziji, kjer je bil 1940 zaradi bolezni razrešen 
službe. 1942 seje zaposlil v slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, 1946 je bil 
upokojen. Bil je tudi pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec in publicist. Več njegovih 
tekstov je bilo dramatiziranih za radio. 

10 Majcen Stanko dr., pravnik, podban in pisatelj. Rojen 1888 v Mariboru, umrl 
1970. Pravo na Dunaju, doktoriral 1915. Služboval je v Mariboru, kjer je bil 1924 ok- 
rajni glavar, 1928 je poslal vodja kabineta ministrstva za notranje zadeve v Beogradu, 
1935 je poslal podban Dravske banovine, 1941 vodja administrativne službe pri vi- 
sokem komisariatu, 1943 pomočnik predsednika pokrajinske uprave Ljubljanske pokra- 
jine Leona Rupnika. 1944 je bil njegov namestnik, 1945 je bil prisilno upokojen, od 
1948 dalje je živel v Mariboru. 
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ZAPISNIK 
170. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 22. SEPTEMBRA 1920. 

Navzoči: Predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Vcrslovšck, poverjenik za javna dela inž. Sernec, poverjenik za pravosodje 
dr. Žerjav, poverjenik za socijalno skrb dr. Ravni liar, poverjenik za kmetijstvo 
Jan, vodja poverjeništva za notranje stvari dr. Pi ta mie. 

Začetek seje ob 16. uri 45 minut. 

1.) Predsednik otvori sejo in pozdravi poverjenika za socijalno skrb dr. Rav- 
nikarju, kije po težki bolezni nastopil svoje mesto. 

2.) Predsednik prebere brzojavko, ki jo je prejel od ministrskega predsednika 
na poročilo o demisiji celokupne deželne vlade. Ministrstvo je demisijo odklo- 
nilo in povabilo deželno vlado, da v nacionalnem interesu še nadalje vrši svojo 
dolžnost. 

Predno se razpravlja o brzojavki, poroča predsednik o splošnem položaju na 
Koroškem. V ponedeljek, dne 20. t.m. je bil na Koroškem, kjer je konferiral z 
ministrom Jovanovičcm. Minister Jovanović mu je naznanil, da se bo o vpraša- 
nju odgodi t ve glasovalnega termina razpravljalo dne 22. t. m. Poznejše telefon- 
sko poročilo pa pravi, da se bo vprašanje odločilo dne 23. t.m. Minister 
Jovanović je poročal, da ima vtis, daje italijanski delegat postal mehkejši in da 
bo angleški delegat vstrajal pri določenem glasovalnem terminu. 

Poročal je nadalje, da so hoteli našim žandarmerijskim komandam v Veli- 
ko ve u in Borovljah pri del i ti po enega antantinega oficirja. Minister Jovanović 
se je izrekel proti temu ter izjavil, da bi ne prevzel nobene odgovornosti za ita- 
lijanskega oficirja pri naši žandarmeriji, nakar je italijanski delegai odstopil od 
zahteve. Pozneje seje, kakor je zvedel predsednik, vendar določila pridelitev po 
enega antantinega oficirja, toda brez Italijanov. Predsednik prehaja nato k skle- 
pom plebiscitne komisije glede načina glasovanja, o katerih so že poročali naši 
listi. Angleški delegat seje prepričal, da bi bil že sklenjeni modus prepočasen. 
Zato seje mislilo ali raztegniti glasovanje na več dni, ali pa ustvariti več glaso- 
va li šč na istem kraju, na sedežu občine in sicer toliko, da bi prišlo po 500 do 
600 glasovalcev na eno glasovališče. Sklenilo seje poslednje, da se izvede ple- 
biscit na en dan. s čemur so naši zadovoljni. Proti prvotno določenemu načinu 
glasovanja, da naj bi se glasovnice na glasovališču hranile na posebnem prosto- 
ru, so se tudi z nemške strani pojavili pomisleki, ker bi s tem tajnost glasovanja 
ne bila popolnoma varovana. Določen je bil vsled tega drug modus, po katerem 
naj dobi vsak glasovalec pri glasovalni komisiji poleg kuverte še dve glasovnici, 
belo ¡n zeleno. Od teh naj na posebnem prostoru ono, za katero seje odloČil da 
v glasovalno kuverto, drugo pa raztrga ali natrga in tudi to da v kuverto. Naš 
delegat je imel občutek, da je ta postopek prekompliciran, vendar ni mogel 
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svojega stališča dovolj energično zastopali, ker je bil od naših funkcijonarjev 
napačno informiran, daje narodni svet v Velikoveii s tem načinom zadovoljen. 
Dalo se bo morda še doseči, da bo glas tudi veljaven, če bo v kuverti oddana 
samo eela glasovnica. Minister Jovanovié je priporočal, naj se gleda samo na 
kar največjo enostavnost. 

Predsednik dr. Brejc nadalje poroča, daje doznal, da dobe Nemei v roke vse 
naše tajne ukaze. Prosi vsi ed tega poverjenike, naj skušajo podrejene jim organe 
na to opozoriti, toda previdno, morda telefonično, da ne zvedo Nemci še za ta 
ukaz. Omenja nadalje, da ga je minister Jovanovié obvestil, daje obenem, koje 
deželna vlada podala svojo demisijo, tudi on sporočil v Belgrad, da daje na raz- 
polago svoj mandat. Na to minister ni dobil odgovora. 

Dalje omenja predsednik, da mu je minister Jovanovié dne 16. t.m. pisal, da 
smatra objavo o demisiji v listili za škodljivo. Temu nasproti konstatira, da na 
Koroškem ni slišal nobenih pomislekov, lemveč da seje nasprotno ta korak sa- 
mo odobraval. Ljudem je zraslcl pogum, ko so videli, da stoji za njimi deželna 
vlada. 

Predsednik dr. Breje opozarja nadalje, da aprovizacija na Koroškem Funkci- 
onira slabo. Pošilja se iz Slovenije pokvarjena moka. V tem oziru odsek za pre- 
hrano ne vrši popolnoma svoje dolžnosti. Predsednik je odredil, da se vsak va- 
gon, ki se pošlje na Koroško preišče vsa kakovost blaga, izvršuj • se pa to ne. 
Nemei uvažajo v podkupoval ne namene velikanske množine vsakovrstnih živil, 
manu faktu re in usnja. Dr. Fcrjančič da vse lako blago pop i sa val i, da se bo ved- 
lo, koliko se ga uvozilo za kupovanje glasov. 

Razburjenje na Koroškem je veliko in naših ljudi se je polotil pesimizem. 
Predsednik je svaril naše zaupnike, da se ne vdajo malodušnosti, ker po dogna- 
nih številkah sodeč, ni nevarnosti če stori naša propaganda svojo dolžnost. Res- 
no ogrožen bi bil izid plebiscita samo v slučaju, če bi se na dan plebiscita poja- 
vila od strani Nemcev brahijalna sila. V tem slučaju pa - na kar že misli naša 
delegacija - zasede ino cono A, izjavimo, da plebiscita ne priznamo. 

Predsednik končno še omeni, da mu je minister Jovanovié izjavil, da novih 
insltukcij iz Belgrada ni prejel nobenih. 

Glede demisije je možno, da ali vzame deželna vlada odločitev ministrskega 
sveta na znanje, ali da vstraja na demisiji ali pa odloži sklepanje, dokler ne pade 
odločitev glede glasovalnega termina. 

Vodja poverjcnišva za notranje stvari smatra, da centralna vlada more dežel- 
no vlado odvezali odgovornosti samo v juridičnem, ne pa tudi odgovornosti 
pred vestjo in narodom. Logično • bilo, da deželna vlada vstraja pri demisiji, če 
se ni ugodilo našim zahtevam. Čaka se pa lahko do odločitve glasovalnega ter- 
mina. 

Poverjenik za pravosodje dr. Žerjav povdarja, daje za deželno vlado nastopil 
neprijeten položaj, da mora pravzaprav submit irati. Glede glasovalnega termina 
smatra za nemogoče, da bi bile rešene reklamacije tako pravočasno, da bi se 
plebiscit mogel vršiti 10. oktobra. Pristanemo lahko na dan 17. oktobra, vendar 
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le s pridržkom, daje to zadnji termin, katerega bi mogli koncedirati. Pa tudi to 
bi bilo nevarno, ker bi značilo premembo mirovne pogodbe. Sieer paje mnenja, 
da vprašanje glasovalnega termina ne bo odločilno za sklep glede demisije. Iz- 
javlja, da se pridruži v tem pogledu sklepu večine v deželni vladi. Ima vtis, daje 
na Koroškem razpoloženje pre men Ij ivo, danes smatrajo demisijo kot škodljivo, 
jutri sodijo drugače. Za situacijo na Koroškem bo naša odločitev brez večjega 
pomena. 

Glede vprašanja državnih nadzorstev je treba dobiti nadaljna pojasnila. 
Vodja poverjen i št va za notranje stvari opozarja, da po mirovni pogodbi pride 

v poštev kot zadnji glasovalni termin 16. oktober, ker se mora glasovanje izvr- 
šiti tekom treh mesecev po dnevu ratifikacije mirovne pogodbe. 17. oktober je 
dan po preteku določene trimesečne dobe. Držati se je treba strogo mirovne po- 
godbe. Seveda bi potem v slučaju odgoditve glasovalnega roka prišel v poštev 
za glasovanje delavnik, kar pa z ozi rom na veliko zanimanje, ki ga kaže prebi- 
valstvo za plebiscit, ne bi škodovalo, 

Predsednik deželne vlade ugotovi, da seje deželna vlada soglasno izrekla, da 
moramo vstrajati na prvotno določenem glasovalnem roku. Če bi pa plebiscitna 
komisija preložila rok, moramo vst rajati absolutno na 16. oktobru kot zadnjemu 
po mirovni pogodbi dopustnemu roku. Proti vsakemu poznejšemu nam oktroi- 
ranomu roku bi najenergičneje protestirali z vsemi rezervami, ki jih moremo 
izvajati iz mirovne pogodbe. Deželna vlada je soglasnega mnenja, da delavnik 
kot glasovalni dan našemu uspehu ne bo škodoval. Glede sklepanja o demisiji 
so po mnenju predsednika merodajni samo utilitetni razlogi, odločitev glede 
demisije pa se zaenkrat odloži. 

Sklep deželne vlade glede glasovalnega roka se takoj sporoči potoni podpol- 
kovnika Nediča našemit delegatu pri plebiscitni komisiji. 

Poverjenik dr. Žerjav odide, da informira podpolkovnika Nediča, ki z večer- 
nim vlakom odpotuje v Celovec. 

3.) Ministrstvu notranjih del se predlaga, da izposluje za vladnega svetnika 
dr. Leona Stare naslov in značaj dvornega svetnika. (Notranje) 

4.) Vodja poverjen i št va za notranje stvari sporoča, da je izdal dve odredbi 
brez predhodnega sklepa deželne vlade, ker se je šlo za posebno nujne zadeve. 
Dogovorno s predsednikom deželne vlade je premestil okrajnega komisarja dr. 
Vidiea začasno od okrajnega glavarstva v Radovljici k okrajnemu glavarstvu v 
Borovljah. Ker je okrajni komisar Milan Makar zbolel, je premestil nadalje pro- 
vi zoričnega vladnega koneipista Franca pl. Lcvičnika za dobo bolezni okrožne- 
ga nadzornika Baeblerja k okrajnemu glavarstvu v Ljutomeru z naročilom, da se 
poda v Gornjo Radgono in prevzame posle obolelega nadzornika Baeblerja. 
Vodja okrajnega glavarstva v Ljutomeru je bil obenem pooblaščen, da poveri 
koneipistu Lcvičniku po potrebi tudi druge posle politične uprave. Levičnik bo 
vršil uradne posle v Gornji Radgoni imenom okrajnega glavarstva v Ljutomeru 
kot eksponent tega glavarstva. Krajevni delokrog eksponenta se razteza na sodni 
okraj Gornja Radgona in na oni del apaške kotline, ki spada pod okrajno glavar- 

185 



stvo Ljutomer. S tem je p od unii tudi predpriprava za ustanovitev samostojne 
politične ekspoziture v Gornji Radgoni. Deželna vlada odobri obe odredbi vodje 
poverjeni.štvn za notranje stvari. (Notranje) 

5.) Sprejme se naredba, s katero se mestni občini Maribor dovoli, da sme za 
dograditev elektrovodnega omrežja v mestu najeti pri Mestni hranilnici v Mari- 
boru posojilo 3,000.000 K in sieer za dobo 55 let po običajni obrestni meri lim- 
ili I ni ce. Mestni občini mariborski se naroči, da dovoljenega kredita po možnosti 
ne uporabi v celotnem znesku in da ga čim preje vrne. loje treba mestni občini 
sporočiti z ozi rom na to, ker bo najela posojilo v sedanji slabi valuti, vračati pa 
ga bo treba pozneje v dobri valuti, kar bo pomenilo za mestno občino neprimer- 
no obremenitev. (Notranje) 

6.) Vodja poverjen i št va za notranje stvari poroda o težnjah univerzitetne up- 
rave, da se namreč iz deželnega dvorca izselijo državni uradi in da tudi komisija 
za upravo deželne imovine omeji svoje uradne prostore na najpotrebnejše, zlasti 
da skuša premestiti svojo registrai uro. V slednjem oziru naj univerzitetna upra- 
va stopi neposredno v stik s komisijo, da ista odredi kar je v tem pogledu mogo- 
če. Vodja poverjeništva poroča nadalje o želji univerzitetne uprave, da ji dežela 
Kranjska proda mobilijc. Univerzitetna uprava nadalje prosi, da seji odpiše po- 
sojilo 550.000 K iz de mobilizacijskega fonda. Predsednik deželne vlade izjavi, 
da je deželni dvorec last bivše dežele Kranjske in da ima univerza v njem samo 
pravico najemnika. Univerza si bo morala za svoje prostore izposlovati potrebne 
kredite. Za bodočnost bo morala misliti na lastno zgradbo. Glede posojila iz 
demobilizaeijskega fonda izjavlja, da ga deželna vlada ne bo izterjava la. V os- 
talem bo pa to stvar treba urediti po navodilih osrednje vlade. 

7.) Predsednik deželne vlade se pooblasti, da določi primerno funkcijsko do- 
ki ado. za vodjo poverjeništva za notranje stvari. Do k lad a naj po izrecni želji 
vodje poverjeništva za notranje stvari ne bo enaka plači poverjenika. (Preds.) 

8.) Na predlog poverjenika za socijalno skrb se izreče šefu dr. Goršiču za 
njegovo poslovanje kot namestnik poverjenika z;i socijalno skrb zahvala. 

9.) Inž. Stanko Dimnik se imenuje z dnem 1. oktobra 1920 za učitelja IX. či- 
nov nega razreda na državni obrtni šoli v Ljubljani in se mu prizna obenem I. 
petletnica v letnem znesku 400 K. (Ukin bogočastje) 

10.) Inž. Lj u bos lavu Petrovvicz-u se dovoli da s privoljenjem poštnega in br- 
zojavnega ravnateljstva v Ljubljani še nadalje podučuje na državni obrtni šoli v 
Ljubljani. Glede njegovega sprejema kot profesor na obrtni šoli v Ljubljani, se 
bo sklepalo ko dospe od ravnateljstva državnih železnic v Zagrebu njegov dis- 
ciplinarni akt. (Uk in bogočastje) 

11.) Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se sprejme dodatna naredba 
k naredbi 330 z dne 28. avgusta 1920 o ceni šolskih knjig. Naredba se sprejme v 
tem smislu, daje razven odobrene eene za srednješolske učne knjige dovoljena 
20 % sort imen tska d oklada, ni pa dovoljeno zaračunavati katerihkoli režijskih 
poštnih pre voznic ali drugih stroškov. Besedilo naredbe se koneČno stilizira 
sporazumno s predsednikom deželne vlade. (Uk in bogočastje) 
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12.) Predsednik deželne vlade poroča, da seje dne 16. septembra 1920 vršila 
anketa o uporabi za adaptacije raznih državnih objektov dovoljenega kredita. Na 
mesto v ta namen predlaganega kredita per 9,170.000 Kje ministrstvo financ 
dovolilo samo 4,000.000 K. V anketi seje sklepalo kako naj se porazdeli ta kre- 
dit. Ker seje izkazalo, da kredit nikakor ne zadošča tudi za najnujnejše adapta- 
cije, je anketa sklenila, da se zaprosi za naknadni kredit 2,000.000 K. Deželna 
vlada je doznala, daje v državnem proračunu za 1920/21 preli miniran tudi zne- 
sek 100 milijonov dinarjev za n eprevi dene potrebe. Del tega kredita se bo po 
informacijah uporabil za nove zgradbe. Na to poročilo opozarja poverjenik za 
uk ¡o bogočastje, da anketa ni vpoštevala potrebščine za adaptacije na šolali. 
Predsednik opozarja, da naj poverjenišlvo za uk in bogočastje v ta namen nap- 
rosi za naknadne kredite. K zapisniku o anketi z dne 16. septembra omenja po- 
verjenik za javna dela, da proračun za gradbe ni bil sestavljen po cenah z mese- 
ca marca 1920, ampak z meseca oktobra 1919. Poročilo o anketi se vzame na 
znanje. (Preds.) 

13.) Oficial XI. êinovncga razreda Josip Reven, uslužben pri Osrednjem ura- 
du državnih montanistiČnih obratov in pisarniški oficial XI. činovnega razreda 
Josip Poterne I, uslužben prt državnem premogovniku v Velenju, se imenujeta 
pisarniških oficia lom v X. činov nem razredu. (Javna dela) 

14.) Računski in pisarniški uradnik pri državnem rudniku v Idriji Ivan Brus-* 
se sprejme v državno službo pri Osrednjem uradu državnih montanistiČnih ob- 
ratov v Ljubljani in se imenuje računskim ofieijalom v X. činovnem razredu 1. 
plačilna stopnja. (Javna dela) 

15.) Poverjenik za javna dela poroča, da sta bili razpisani mesti knjigovodje 
in blagajnika v Rogaški Slatini. Na razpis se je zg las i lo 10 prosilcev, ki pa v 
obče ne zadoščajo stavljenim predpogojem. Vslcd tega predlaga: Mesto knjigo- 
vodje se začasno ne odda, dokler se ne dobi primerna moč, glede katere naj po- 
verjenih tvo za javna dela poizveduje in slavi svoječasno predloge. Kot vodja 
knjigovodstva se zdravilišču začasno pri de I i računski asistent Josip Nabergoj, 
katerega uvede v poslovanje računski asistent Weiss. Nabergoj • se za čas nje- 
gove dodelitve v Rogaški Slatini dovoli nagrada mesečno 500 K ¡z zdraviliške 
blagajne. Poleg tega ima pravico do običajnih natural ¡j. Mesto začasnega zdra- 
viliškega blagajnika se podeli za poskusno dobo enega leta Prnnu Bral u Su, se- 
danjemu pomožnemu uradniku pri Osrednjem uradu državnih montanistiČnih 
obratov, pod pogojem, da mu ostane sedanje mesto rezervirano, če bi Bratuš ne 
bil sposoben za mesto blagajnika. Bratušu se poleg službenega stanovanja in 
običajnih natu ral i j dovoli nagrada v taki višini, da bodo njegovi prejemki enaki 
prejemkom X. činovnega razreda. Glede selitvenih stroškov iz Idrije je treba 
doseči sporazum z Osrednjim uradom državnih montanistiČnih obratov. Predlog 
se soglasno sprejme. (Javna dela) 

16.) Gozdarski komisar II. razreda inž. Franc Lampe se imenuje za gozdar- 
skega komisarja I. razreda v IX. činovnem razredu državnih uradnikov in sicer z 
veljavnostjo od I. septembra 1920. (Kmetijstva) 
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17.) Živinozdravnik in vodja podkovskc šole Lovro Te p i na se predlaga v 
imenovanje •• višjega državnega živtnozdravnika in ravnatelja državne podkov- 
skc šole v Ljubljani v VIII. činovnem razredu državnih uradnikov. (Kmetijstvo) 

18.) Ignaeij Šlajpah, drugi živinozdravnik v državni žrebčarni na Selu pri 
Ljubljani se pomakne v IX. činovni razred državnih uradnikov. (Kmetijstvo) 

19.) Diplomirani živ i nozd ravnik Josip Kune se sprejme v državno službo 
kot veterinarski asistent z adjutom letnih 2.100 K in pripadajočo draginjsko do- 
ki ado. (Kmetijstvo) 

20.) Diplomirani ž ivi nozd ravni k Josip Gerbee se sprejme v državno službo 
kot veterinarski asistent z adjutom letnih 2.100 K. in pripadajočo draginjsko do- 
klado. (Kmetijstvo) 

21.) Gradbeni nadofieial Rudolf Rusijan se uvrsti v kategorijo D državnih 
nam ešec ncev. f Kmetijstvo) 

22.) Deželna vlada se strinja s tem, da se pošlje vodja kmetijske šole v Veli- 
koveu Sega kot referent za kmetijstvo k ministrstvu za kmetijstvo. Poverjen i š- 
tvo za kmetijstvo naj o stvari poroča ministrstvu in po ¡zve Če ministrstvo ime- 
novanemu nudi tako plačo, da bo mogel v Belgradi! stanu primerno živeti. 
(Kmetijstvo) 

Konec seje ob 20. 1/4. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 9 strani. Le so vinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

2 Brus Ivan, pisarniški uradnik. Rojen 1866 v Idriji. Služboval je kot pisarniški in 
računski uradnik pri idrijskem rudniku, 1920 je prišel v Ljubljano in seje zaposlil pri 
osrednjem uradu državnih montanističnih obratov v Ljubljani. 

3 Kune Josip dr., živinozdravnik. Rojen 1893 v Dolenjem Logatcu. Veterino v Brnu, 
kjer je doktoriral 1923. Služboval je od 1919 dalje kot veterinarski asistent, nato kot 
državni Živinozdravnik v Št. Jerneju na Dolenjskem, 1922 je opravil državni fizikalni 
izpit, 1926 je postal mestni živinozdravnik v Ljubljani. Objavil je knjigo Veterinarska 
higijena za živinorejce, strokovne članke paje objavil v Jugoslovanskem veterinarskem 
glasniku in v K me lo vale u. 
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ITI1 

ZAPISNIK 
171. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 4. OKTOBRA 1920. 

Navzoči: Predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za uk in bogočastje 
dr. Vcrstovšck. poverjenik za javna dela inž. Scrncc, poverjenik za pravosodje 
dr. Žerjav, poverjenik za socijalno skrb dr. Ravnihar, vodja poverjeništvn za 
notranje stvari dr. Pi t ami • 

Začetek seje ob 16. uri 10 minut. 

I.) Predsednik deželne vlade poroča o položaju odnosno svojih opazovanj ili 
na Koroškem, kjer seje mudil od pondeljka dne 27. septembra do sobote dne 2. 
oktobra. V tem času je imel 20 zaupniških sestankov, dva sestanka v Velikoveu 
in Borovljah z duhovniki ter v Galiciji sejo z odposlanci velikovškega in boro- 
vcljskega narodnega sveta. Na splošno je pred vsem opazil, da za plebiscit in 
zadnje dneve tik pred glasovanjem naša organizaciji) ni bila enotna in zadovol- 
jiva. Ponekod niso imeli ljudje nobenih in struke ¡j in po večini nobenega nadrob- 
nega načrta kako naj v teli dneh postopajo. Predsednik je priporočal povsod na- 
stopni modus procedenti: V soboto dne 9. t.m. zvečer morajo naši nastopiti po 
občinah, kjer imamo premoč v znamenju moči, vse tuje elemente je treba držati 
v šahu. Po noči je treba skrbeti, da nasprotniki ne bodo mogli zlorabljati agita- 
cije. Krajevne straže so v nekaterih krajih že dobro organizirane. Te straže se 
bodo pomnožile, da bo nasprotna agitacija morala počivati. Na drugi strani naj 
bi se nevarnim omahljivcem svetovalo, da odpotujejo in se ne vrnejo prej kakor 
v nedeljo zvečer po končanem glasovanju. Kjer smo v manjšini bodo morali 
naši glasovalci imeti zaščito. 

Za dan glasovanja daje predsednik izdal parolo, da se vse takoj zjutraj poda 
na glasovališče. katero trdni in zanesljivi zasedejo in vzamejo v sredo omahljiv- 
ce, starčke, ženske in zlasti tudi vse, ki se jim mudi domov. Preskrbljeno mora 
biti za jedila, meso, kruh itd., ker se bo šlo za dolge ure, tekom katerih nikdo ne 
sme iz glasovališča. Posli, katerih bo veliko glasovalo nasprotno, naj gredo do- 
mov jesti. Povsod naj bo preskrbljeno za posebne agitačne lokale označene z 
belo zastavo. S tem se kliče ljudem v spomin, da je bela barva naša, na drugi 
strani pa se gre za to, da vedo kam seje obrniti po informacije ali s pritožbami. 
Poleg agitačnega lokala naj bo posebna pisarna, kjer se bodo sproti zabeleževale 
pritožbe. V agi lačnem lokalu mora biti na razpolago prepis glasovalnega imeni- 
ka. Naši glasovalci naj bodo podčrtani z eno barvo, nasprotniki z drugo, omah- 
Ijivei sploh ne. V glasovalnem lokalu naj eden ¡zmed naših članov komisije za- 
pisuje številke tistih, ki so glasovali, toda brez imen, in naj od časa do časa 
svoje beležke sporoči v agitačno pisarno, da se Črtajo vsi tisti, ki so že glasovali. 
Potem bodo agitatorji ločno vedeli, katere glasovalec imajo še odpraviti. Na ta 
način bo dana precej velika sigurnost, da se bodo vsi zanesljivi spravili na gla- 
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sova] išče. Za slučaj če b¡ en temini zastopniki zapisovanje številk prepovedali, 
naj se naši postavijo na stališče, da to ni prepovedano ne v mirovni pogodbi, ne 
od plebiscitne komisije ¡n da gre samo za kontrolo, koliko naših ljudi je že gla- 
sovalo. Naši lahko koncedirajo, da tudi nasprotniki zapisujejo. Zapisuje naj se 
kar mirno naprej četudi bi se to protokol i ralo. Za skrajni slučaj naj bo kako ok- 
no odprto, zunaj naj kdo stoji, ki pazi ko se imenuje številka. Ce ne kliče dovolj 
glasno predsednik, naj pa ponovi številko naš zaupnik v komisiji. Pravi modus 
naj se najde po lokaliteti. 

Dalje poroča predsednik, daje povsod ugotavljal število naših in nasprotnih 
glasovalcev in prišel do verjetnih številk koliko glasov gotovo dobimo. Po 
ugotovljenih številkah naših zanesljivih glasovalcev, bi napram onim. ki so za- 
nesljivo za Avstrijo, ostali za par sto glasov v manjšini. Odločevali bodo torej 
omahljive!, katerih moramo kar največ pridobiti. Ima vtis, da nam je zmaga za- 
gotovljena, vendar z razmeroma majhno večino, v najboljšem slučaju s 60 %. 

Veliko bo odvisno od nedelje same. 
Slovenski Narod z današnjega dne poroča, da pripravljajo Neme i svoje pro- 

stovoljske bataljone, s katerimi se bodo vrgli na Satnico in v vclikov.Ški okraj. 
Na dan glasovanja pride lahko do požarov, ni pa verjetno, da bi požiga I i Nemci 
cele vasi, ker so povsod med prebivalstvom tudi nemškutarji pomešani. Govori 
se tudi, da Nemci uvažajo veliko orožja, toda preiskave potnikov in avtomobi- 
lov niso do ved le do pozitivnih rezultatov, raz ven v Rožcku, kjer je kakih 50 do 
60 "volksverovcev", ki so oboroženi in so prišli iz eone ß pod naslovom "dela- 
vci". Po noči jih je cela okolica polna. Uporabljajo se zlasti kot straža za nem- 
ška zborovanja. Predsednik daje povsod naročil naj se hodijo naši v deputacija h 
pritoževal k plebiscitni komisiji, da se ne respektiraju samo nemške pritožbe. 

Predsednik baje omenja, da mu je minister Jovanović povedal, daje bila prej 
komisija prepričana, da mi nočemo plebiscita in da so s lega stališča presojali 
vse naše ugovore in zahteve. Sedaj pa seje komisija prepričala, da mi hočemo 
plebiscit in da ga Nemci nočejo. '•• je važna konstatacija. Dalje sodita angleški 
in tudi francoski delegat, da ¡mamo mi v coni • večino. Tudi to je važno. 

Med ljudstvom, posebno na Satnici, je opazil predsednik precej strahu. Delal 
jim je pogum, opozarjal jih, daje uprava v naših rokah, da Nemci, če bi tudi bili 
oboroženi, samo groze, da sé pá v resnici ni bati dejanskih napadov. 

Minister Jovanović je predsedniku povedal nadalje, da zbirajo Nemci pritož- 
be zoper nas "teror" v svrho izpodbijanja plebiscita. Iz tega sklepa, da Nemci ne 
bodo upali izvajati dejanskega nasilja, ker Če sami izvajajo dejanski teror ne bi 
mogli s tem očitkom nam nasproti izpodbijati plebiscita. Nemci ¡majo tudi velik 
interes, da si v Parizu ohranijo naklonjenost entente. 

V spodbudo je predsednik opozarjal naše, da ¡mamo pripravljeno v bližini 
plebiscitnega ozemlja vojaško moč in da ¡mamo pred Nemci prednost v tem, da 
je uprava v plebiscitnem ozemlju naša. V splošnem ima vtis. da so naši ljudje, 
kar jih je trdnih zelo navdušeni in pogumni. 

Minister Jovanović je presedniku omenil, da se je pri plebiscitni komisiji 
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razpravljal tudi slučaj napada na dr. Kalteneggerja. Incident je bil že jako kriti- 
čen. Dokazano paje, daje bil Kaltenegger na enem sliodu. Glasovalne pravice 
nima, torej se agitacije ne sme udeleževali ¡n kot Član plebiscitne komisije še 
celo ne. Zdi se, daje stvar sedaj že brez nevarnosti, vendar je do zadnjega dne 
vse negotovo. 

Nadalje omenja, daje na sestanku v Galiciji dobil poročilo, da bo za dan gla- 
sovanja na razpolago tisočpctslo Orlov in Sokolov. Način njihove vporabe je 
odvisen od tega ali bo demarkacijska črta proti coni • zapita. Povdarjalo pa se 
je, daje to število premajhno in da jo je treba pomnožiti na 2.500. 

V pomici jek dne 27. septembra sta se predsednik in minister Jovanovič slu- 
čajno sešla v Šmiliclu. Minister je naznanil, da bo sprožil pri seji plebiscitne 
komisije dne 5. t.m. vprašanje zaprlja demarkacijske črte za zadnje tri dni pred 
plebiscitom in za dan plebiscita. Če se bo to dovolilo, bomo nastopili, ker bodo 
orožniki tudi morali glasovali, s Sokoli in Orli kot s civilno stražo in jih dali na 
razpolago našim krajevnim patruljam ali stražam. Če se pa črta pusti odprla na- 
stane vprašanje ali naj jo s silo zapremo sami. '•• se reši po odločitvi p leb i se i t ne 
komisije. 

Na 16 mostovih bi se zastraženjc dalo izvesti z 800 možmi, tako da pride na 
vsak most po 50 mož. V terenu proti Beljaku • bilo potrebno 200 mož, i sto tako 
za teren med Dravo in Vrbskim jezerom. Dalje bi se poskrbovalo še za vasi ka- 
kor Vetri nj, Žihpolje, Rad i še itd., ki so slabe in pomešane z nemškim elemen- 
tom 200 mož, skupaj torej v teh krajih kakih 1.400 ljudi. Za teren severno od 
Vclikovea bo treba večje moči. Nato, da bi poslali zunanje straže tudi v teren 
južno Drave (razen morda v BorovIje in Podljubclj), nismo mislili, ker so tam 
naši v pretežni večini. Skupno bi bilo treba 1.000 do 2.500 Orlov in Sokolov. 
Izbira mora biti zelo stroga in treba bo vsakega posebej gnati narodno zap ri seč i. 
da se bo absolutno podvrgel disciplini in komandi. 

Predsednik poroča nadalje, da je za prevoz glasovalcev vse preskrbljeno. 
Opozarjal je naše, da v slučaju če plebiscit izpade v prid Avstriji, Jugoslavija ne 
bo mogla ničesar več storili za Korošec, ker se bo s plebiscitom odločilo za ve- 
dno. Omenja na to nekatera gesla, s katerimi naj se vpliva na glasovalce v zad- 
njih dneh. 

Predsednik podaja nadalje številke glede razmerja glasov, ki jih je ugotovil 
za posamezne kraje. Koncčno povdarja, da Nemci ne verujejo v svojo zmago v 
eon i • in računajo s 35 do 40 % glasov, da so tudi simpatije škofa Hefte rja na 
naši strani. 

Poverjenik dr. Verstovšck poroča o ukrepih glede civilnih straž. Organizirali 
se bodo Sokoli in Orli, da prevzamejo na dan plebiscita v plebiscitnem ozemlju 
nalogo civilne slražc. Izdajo se jim posebne izkaznice. Glavarstva imajo naro- 
čila, da dajo Sokolom in Orlom, ki se javijo za to službo prosto in da priporoče 
isto ostalim uradom, šolskim vodstvom in podjetnikom. Treba je najmanj 2.000 
do 2.500 mož. Za skrajni slučaj pa bo poskrbljeno za rezerve. Straže odrinejo v 
soboto ali tekom noči od sobote na nedeljo. V vsaki občini bosta imela dva rc- 
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ditelja nalogo dislocirati cele. 
Na vprašanje poverjenika dr. Vcrstovška, kaj se zgodi če Nemci s silo s svo- 

ji ini bataljoni vdro v e ono A, odgovori predsednik, da bo stvar našega delegata, 
da i'/.d • proti odredbe. Na demarkacijski črti moramo imeti efektivno kontrolo, 
da se prepuste v cono • le oni, ki imajo glasovalno pravico, če pa pride do hu- 
dih i ne ¡dento v, nastopi vojaštvo. 

Poverjenik dr. Žerjav povdarja, da se je naše vojaštvo iz cone A umaknilo 
radi čistosti glasovanja. Kakor hitro je glasovanje končano ali preprečeno, ima- 
mo po logičnem sklepu pravico zopet vojaško zasesti cono A. 

Na vprašanje vodje povcrjcnišlva za notranje stvari dr. Pi ta mica, kaj je z ita- 
lijanskim vojaštvom, omeni predsednik dr. Brejc, da mu je minister Jovanović 
rekel, da Italijani baje zapuščajo Beljak. Nasprotno se pa čuje. da so prišli na . 
severno mejo cone B. Minister Jovanović je izjavil napram nemškemu delegatu 
Petersu, da se naše čete ne bodo ustavile pred Št. Vidom, če Avstrijci udoro v 
plebiscitno ozemlje A. Priporočil bo nadalje pri našem delegatu, da odreče vi- 
sum nemškim žurnal istom. Provocirati bo skušal deklaracijo plebiscitne komi- 
sije, da so vse obljube in zaprisege za glasovanje v tem ali onem zmislu nevel- 
javne. 

Poročilo predsednikovo se vzame na znanje. 
2.) Kapitan v rezervi Peter Bibcr je bil od generala Smiljaniča službeno pos- 

lan na Dunaj. Potni stroški so se mu odmerili in izplačali. Ob priliki izenačenja 
častniških pristojbin pa so se mu ti potni stroški naknadno črtali. Ker ima Biber 
pravico do teh potnih stroškov, se sklene, da se prevzamejo na račun deželne 
vlade. Črtani znesek potnih stroškov znaša 1.421 K 40 v. 

3.) Računski akcesist Karo! Birsa je bil zaposlen pri Likvidacijski komisiji 
na Dunaju, kjer je prejemal poleg plače dnevnice po 20 K, Del teh dnevnic v 
znesku 2.544 K in potne stroške 771 K bi moral vrniti, s čemer bi bili njegovi 
prejemki izenačeni s prejemki po srbskih predpisih. Ker je bil Birsa zaposlen v 
inozemstvu, kjer prejemajo tudi častniki posebne inozemske do k I ade, se soglas- 
no sklene, da se prevzame znesek 3.135 K 34 v katerega bi moral Birsa povrnili 
na račun deželne vlade. 

4.) Poročnik v rezervi Leopold Eiletz' bi moral vrniti znesek 2.848 K 22 v 
kot preveč prejete pristojbine, ki so se zaračunale ob priliki izenačenja plač po 
srbskih predpisih. Ker je imel Eiletz po prejšnjih predpisih pravico do teh pre- 
jemkov in z ozi rom na težke gmotne razmere v katerih živi Eiletz se mu po so- 
glasnem sklepu dovoli odpis tega dolga. 

5.) Okrajnemu glavarstvu v Kamniku se nakaže za mezde nameščencev 
okrajne komisije za preživljanje, izplačane še pred prevratom, ¡z demobil i zaci j- 
skega zaklada predujmoma znesek 8.151 K 01 v proti obračunu z reparacijsko 
komisijo. 

6.) Ravnateljstvu državne obrtne šole v Ljubljani se dovoli za prireditev 
pletarskcga tečaja v Kropi in Kamni gorici iz sredstev stvarne demobilizacije 
brezobrestno posojilo 20.000 K za nabavo potrebnega orodja. Posojilo se mora 
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vrniti v ]0 letnih obrokih po 2.000 K počenši s I .januarjem 1922. 
7.) Pogodbena urednika pri dopisnem uradu deželne vlade za Slovenijo An- 

ton Tominec in Fran Pogačnik se imenujeta za definitivna uredniku X. činovne- 
ga razreda z veljavnostjo od dne imenovanja. Imenovanima se všteje v dosego 
višjih plačilnih stopenj ( § 50 službene pragmatike) ¡n v časovno napredovanje 
(§51 službene pragmatike) čas službovanja v lastnosti pogodbenih urednikov in 
sicer Antonu Tom hicu od I. aprila 1919, Francu Pogačniku pa od 9. aprila 1919 
nadalje. Poverjenik za pravosodje dr.Zcrjav pritrdi imenovan ju, opozarja pa. da 
dopisni urad ne odgovarja vsem zahtevam izvcstitcljske službe in da bo treba 
misliti na to, da se ta urad nadomesti z zasebnim podjetjem. Deželni vladi bi 
zadostoval manjši aparat, ki ne bi pomenil za državo tako velikih izdatkov. 

8.) Poročnik - računovodja v r. Silvan Pečenko se imenuje za oficiala pri 
poverjeništvu za socijalno skrb s prejemki I. plačilne stopnje X. čiuoviiega raz- 
reda. Pisarniški pomočnik pri poverjeništvu za socijalno skrb Janko Lupaj ne4 se 
imenuje za kanci ista I. plačilne stopnje XI. činovnega razreda. Poverjenik za 
socijalno skrb imenuje nadalje za o fi cija nt • invalida Alojzija Kovača5, provizo- 
ričnega pisarniškega pomočnika Janka Moserja1, invalida Josipa Preglja7 in za 
pisarniško pomočnico Štefanijo Prebilovo. Na vprašanje poverjenika za socijal- 
no skrb, če ne bi bilo treba predložiti imenovanj Si Ivina Pečenko in Janka La- 
pajne ministrstvu v odobrenje, pojasni predsednik deželne vlade, da po doseda- 
nji praksi ki sloni na odloku minislerstva notranjih del z dne 3. marca 1919. 
štev. 6564, imenuje celokupna deželna vlada vse uradnike avtonomnih poverje- 
ni štev od XI. do ink luži vira IX. činovnega razreda. Druge uslužbence pa ime- 
nuje predsednik deželne vlade, oziroma poverjeniki sami za svoje urade. Vendar 
naj poverj en ¡št vo imenovanji sporoči ministrstvu in ga opozori na navedeno 
prakso deželne vlade. 

9.) Absolví ran i gimnazijec Franc Kolbezcn se imenuje za računskega prak- 
tikanta pri poverjeništvu za socijalno skrb. 

10.) Pri pove rje ni 5tu za socijalno skrb se imenujejo upravnim uradnikom v 
XI. č i no vnem razredu za invalidske zavode Aleksander Kuharic9, Fran Toma- 
žin10, Makso Res" in Janez Piegar12. 

11.) Poverjenik za socijalno skrb imenuje ofieijantom za invalidske zavode: 
invalida Antona Bizjak, invalida Janka Juš, invalida Antona Ušan", invalida 
Alojzija Š ti ne, invalida Franca Gori nar14, invalida Alojzija Zidar, nadalje Lju- 
devita Pristavec15, Ivana Kisovec in Ivana F. Ferm. 

12.) Vsled lastne prošnje se razreši dolžnosti dosedanji predsednik stano- 
vanjske komisije v Kranju okrajni komisar dr. Kari Tekavčič. Na njegovo mesto 
se imenuje davčni upravitelj pri davčnem uradu v Kranju Josip Tajnik, dosedaj 
zastopnik najemnikov v stanovanjski komisiji v Kranju. 

13.) Ministrstvu pravde se predlaga, da se mesto umrlega višjega sodnega 
svetnika dr. Kočcvarja v Mariboru zasede že v teku visečih imenovanj. Za to 
mesto se predlaga deželnosodni svetnik v Mariboru Franc Posega. Za njegovo 
mesto se predlaga deželnosodni svetnik preko sistemi zi ranega stanja v Maribo- 
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ru, tir. Fran Pichlcr. Za mesto okrajnega sodnika se ne poda ni kuk predlog, ker 
se ne ve koliko mest bo zasedenih s predlaganimi imenovanji. 

14.) Delovodja Josip Mirtič16 in učiteljica Alojzija Krisll17 na državni obrtni 
šoli v Ljubljani se definitivno namestila v X. ¿hi ovne m razredu s pravomočnos- 
tjo 1. oktobra 1920. 

15.) Ker je inženir Stanko Dimnik dobil od gradbene direkcije dovoljenje za 
izstop iz tamkajšnje službe, se imenuje s pravomočnostjo od 1. oktobra 1920 za 
učitelja IX. Činov nega razreda na državni obrtni šoli v Ljubljani. Prizna se mu 
obenem prva petletnica v letnem znesku 400 K. 

16.) Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Ivana Bračko11* začas- 
nega voditelja državne gimnazije v Murski Soboti kol edinega prosilca za stal- 
nega ravnatelja na imenovanem zavodu. 

17.) Glede na odlok ministrstva prosvete štev. 1468, vstraja deželna vlada z 
ozi rom na veliki pomen narodnega gledališča v Ljubljani pri prvotnem predlo- 
gu, da se imenuje upravnikom narodnega gledališča profesor Friderik Juvančič 
in sicer v IV. činov nem razredu. Za ravnatelja opere v VI. č i no vnem razredu se 
predlaga prvi kapelnik opere Friderik Rukavina14. Za ravnatelja dramskega gle- 
dališča v VI. činovnein razredu se predlaga dramaturg Pavel Golia. Nadalje se 
predlaga, da se i m • nuj • pesnik Oton Zupančič za dramaturga pri narodnem gle- 
dališču v V. č i no vnem razredu. Za administrativnega ravnatelja pri upravi na- 
rodnega gledališča se predlaga imenovanje računskega re v ¡denta Ivana Rusa v 
VIII. činov n cm razredu, za blagajnika pa Rudolfa Rako veča sedanjega gledališ- 
kega blagajnika. 

18.) Ministrstvo prosvete se nadalje naprosi, da ¡zposlujc izvanredni kredit 
488.166 K 29 v za izplačilo dolga pri gledališkem konzorciju v Ljubljani za 
gledališko garderobo in inventar. 1 zposlujc se naknadno odobritev v i re men t a za 
kritje posebnih izdatkov iz postavk za materijelne izdatke, lzposluje se konec no 
dodatni kredit za osebne izdatke do visokosti 1,500.000 K. 

19.) Ministrstvu prosvete se nadalje predlaga, da se konzervatorij v Ljubljani 
podržnvi in da se imenuje za ravnatelja konzervatorija v V. čiiiovnem razredu 
ravnatelj Matej Hubad. 

20.) Glede prejemkov vpokojencev nameščenih pri poverjeništvu za javna 
dela seje izreklo ministrstvo financ, da jim je dana izbera med draginjsko do- 
klado ali honorarjem, ki ga prejemajo. Sklene se, da se prejemki, kijih vpoko- 
jenci dobivajo od poverjen išt va za javna dela smatrajo kot honorar, in se jim 
izplačujejo po sedanjem načinu še nadalje. 

2!.) Za premogovnika Zabukovea in Velenje se določijo od L oktobra l.l. 
sledeče prodajne eeue premoga in sieer: 
za državni premogovnik Zabukovea: kosovec po 52 K za stot, kockasti premog 
52 K za stot, orehovec 52 K za stot, premogov prah 40 K za stot; 
za državni premogovnik Velenje: cene za privatnike po 50 K za stot, cena za 
cinkarno Celje po 30 K za slot, eena za aprovizaeijo po 30 K za stot. cena za 
premogov prah po previdnosti 25 do 30 K za stot. 
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Poverjenik dr. Žerjav povdarja, da povišanju privoli, ker je pravično, da se 
cena premoga ¡z državnih premogovnikov ¡zravna s ceno premoga Trboveljske 
družbe. Drugi razlogi za povišanje eene se mu ne zde lako tehtni. 

22.) Vodja po verjen i št va za notranje stvari poroča, daje dobil od ministra 
notranjih del brzojavno naročilo, da razreši dolžnosti vladnega komisarja v Ma- 
riboru dr. Leskova rja20 in radi čistosti in nepristranosti volitev imenuje za vlad- 
nega komisarja političnega uradnika in da to imenovanje 48 ur pred izvršitvijo 
naznani ministrstvu. Vodja poverjeništva je na to brzojavko poročal mmislers- 
tvu, da bo imenoval za vladnega komisarja v Mariboru vladnega svetnika dr. 
Andrej ko. Zavzel je stališče, daje dolžan ministrski ukaz izvršiti. Pred izvršit- 
vijo je hotel o lem obvestiti predsednika deželne vlade, ki paje bil odsoten na 
Koroškem. Obvestili katerega izmed poverjenikov se ni smatral za dolžnega, 
ker če bi obvestil enega, bi moral isto sporočiti vsem. Prišla paje v liste indis- 
kretna notica, vsled katere je vsa stvar poslala politikum. Ko seje vodja pover- 
jen i Št va v soboto dne 2. t.m. povrnil iz Maribora, je stopil takoj v stik s predse- 
dnikom deželne vlade. Predsednik deželne vlade gaje opozoril, da minister not- 
ranjih del za ta odlok ni bil pristojen, ker to po menja poseganje v avtonomijo 
Slovenije. Predsednik mu je pojasnil principe, po katerih se izvršuje avlonomis- 
tična uprava v Sloveniji. Vsled tega, ker je stvar politične važnosti in vsled po- 
jasnil predsednika deželne vlade seje smatral vodja poverjen išt va za dolžnega, 
da pred nadaljnimi »krepi o stvari poroča v seji celokupne deželne vlade. Z od- 
lokom ministrstva notranjih del z dne 3. marca 1919, štev. 6564 kompetenca 
ministerstev in pokrajinske vlade ni precizno opredeljena. Slučaj dr. Les k o va rja 
je razun ene izjeme brez. precedente. Samo v slučaj» okrajnega glavarja Svetc- 
ka je namreč doslej minister za notranja dela brez zaslišanja in sodelovanja de- 
želne vlade odstavil političnega »radnika, vendar je bil tudi ta odlok preklican. 
Vodja poverjeniSlva omenja nadalje, daje bila praksa glede imenovanj vladnih 
komisarjev v Mariboru, Celju in Ptuju doslej nestalni). Iz spisov, ki jih ima po- 
verjeništvo za notranje stvari je razvidno, daje vladne komisarje imenoval po- 
verjenik za notranje stvari. Dr. Lcskovarja je imenoval predsednik dr Brejc ob 
času, ko pokrajinska vlada še ni bila sestavljena. Naknadno seje ugotovilo, da 
je bil tudi dr. Pfeifer imenovan gcrcnlom mestne občine Maribor v seji celokup- 
ne deželne vlade. K er j e položaj nejasen in bi stvar utegnila izzvali spor, za to se 
je vodja poverjeniSlva odločil, da o stvari poroča v seji celokupne deželne vlade, 
da se stvar sporazumno reši. 

Predsednik dr. Breje omenja, da je razložil vodji poverjeniSlva za notranje 
stvari smernice za avtonomno upravo v Sloveniji. Pojasnil mu je, kako je prišlo 
do ujedinjenja, zlasti o razpravah narodnega veča in o pogajanjih glede sestave 
adrese na njegovo VisoČanstvo Regenta z dne I. decembra 1918. Po teh dogo- 
vorih prid rže ministers! va samo pravico nadzorstva avtonomne uprave in pravi- 
co splošnih navodil (uputov). Ako pa je minister v lem slučaju ukazal, da se 
odstavi vladni komisar v Mariboru, to ni več splošno navodilo, ampak konkretni 
»pravni akt. Po načelih, kijih je vedno dosledno zastopal in po načelu) njegove 
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si •• ••• mora smatrali, da minister za la konkreten upravni akt ni bil kompeten- 
ten. Vodja poverjenišlva za notranje stvari je bil v dobri veri, ker je smatral, da 
je vse gerente podeželskih občin in vladne komisarje v avlo nom n ili mestili ime- 
noval poverjenik za notranje stvari. Ugotovi pa predsednik, daje bil dr. Pfeifer 
imenovan za vladnega komisarja v seji celokupne deželne vlade z dne 13. de- 
cembra 1918 in daje dr. Pfeife rja odstavil in imenoval za vladnega komisarja 
dr. Lcskovarja predsednik deželne vlade ob času. ko deželna vlada še ni bila 
sestavljena in sicer kot predstavitelj celokupne deželne vlade in ne morda ime- 
nom poverjenika za notranje stvari podobno, kot je postopal tudi prejšnji pred- 
sednik dr. Žerjav, ki je istolako izvrševal posle celokupne deželne vlade. 

Poverjenik za pravosodje povdarja, daje vprašanje kompetence ministerstva 
morda sporno in da se more v tem slučaju zastopati to ali ono stališče. Razpust 
občinskih odborov in postavljanje ge rento v ter vladnih komisarjev je hila po 
avstrijskih zakonih agenda državne in ne avtonomne deželne uprave. Drugače je 
bilo to v poslih avtonomne uprave občin, kjer je imel nadzorstvo deželni odbor. 
Gre se za vprašanje, če je Slovenija dobila za posle prejšnje avstrijske državne 
uprave nekako avtonomijo. To ni nikjer izrečeno in ima ministers!vo pravieo, da 
ukaže, kaj naj poverjeništvo ukrene. Mnenja je, da naj se iz te stvari ne dela po- 
lit ikum. Ne smatra za primerno, da zavzame to važno mesto tako izrazit stran- 
kin', kot je dr. Leskovar. Mnenja je, da interesi SLS s predlaganim imenovanjem 
vladnega svetnika And rej ke ne bodo odškodovani in da SLS iz oportun i tel ni h 
razlogov lahko pristane na to imenovanje, da se izogne novemu konfliktu z os- 
rednjo vlado, ki ne more dovesti do nobenega pozitivnega uspeha. 

Predsednik dr. Breje opozarja, da v stvareh, o katerih je poprej sklepala ce- 
lokupna deželna vlada, ne more pozneje odločevati posamezni poverjenik. K či- 
ni mamo statuta in določenih predpisov glede kompetence eelokupne deželne 
vlade, se moramo ravnali po dosedanji praksi in po nekakih naravnih pravilih. 
Kar se tiče kompetence ministerslev in deželne vlade, ugovarja predsednik iz- 
vajanjem poverjenika za pravosodje, kije postavil novo teorijo, daje deželna 
vlada avtonomna samo kot nasledniea deželnega odbora, da pa v ostalem nima 
avtonomne kompetence. Temu nasproti ugotavlja,da je prejšnja narodna in tudi 
poznejša deželna vlada prevzela po avstrijski upravi vse kompelenec avstrijskih 
ministerstev, kakor tudi podeželske avtonomne uprave. To kompetenco je de- 
želna vlada obdržala tudi po vjedinjenju, ker so ministerstva prevzela samo vr- 
hovno nadzorstvo in pravico uputov. Gre za to, če je minister v konkretnem slu- 
čaju posege! v kompetenco deželne vlade. V tem oziru ni slišal nobenega teht- 
nega ugovora proti svojemu naziranju, da gre tukaj za konkreten upraven akt, za 
katerega minister ni pristojen. Predsednik deželne vlade mora iz principa vztra- 
jati na tem stališču. Glede na sklicevanje poverjenika za pravosodje, da naj se iz 
oportuniletnih razlogov akceptira ministrski ukaz, da se izognemo konfliktu z 
osrednjo vlado, povdarja, da se mu zdi to sklicevanje nelojalno, ker je minister 
notranjih del ta odlok izdal na impuls ali po inforinaeijah od strani poverjenika 
za pravosodje samega ali pa drugih zastopnikov njegove stranke. Kar se tiče 
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trditve, da je dr. Lesko var prononsiran strankar, omenja, da je ludi ljubljanski 
župan izrazit strankar ¡n da bi tudi ta, po tem naziranju ne smel ostati na svojem 
mestu. Predsednik mora vstrajati na svojem stališču zlasti še vsled tega, ker se 
je hotela stvar izvesti na tako žaljiv način, ne da bi zastopniki JDS poprej iskali 
sporazuma. Predsednik protestira najodločneje proti temu, da se na zahrbten 
način v vseh mogočih stvareh posreduje od nasprotne strani pri centralni vladi 
in se izzivajo s tem vedno ostrejši konflikti. Ker je stvar sporna, izjavlja predse- 
dnik, dajo bo predložil v smislu sporazuma ministerskemu svetu v odločitev. 

Poverjenik za pravosodje ugovarja, da bi se o tej stvari razpravljalo in glaso- 
valo in sicer prvič, ker je za nameščanje in odstavitev gerenta kompetenten po- 
verjenik za notranje stvari in drugič, ker deželna vlada ni kompetentna razprav- 
ljati o veljavnosti ministerskih odlokov. Vsled tega se sklepanja v tej stvari ne 
bo udeležil. 

Temu nasproti ugotovi predsednik, da gre za slučaj eminentno političnega 
značaja in daje dovoljeno vsakemu članu vlade take stvari predložiti celokupni 
deželni vladi v razpravo. Sicer pa se o stvari ne bo glasovalo, ker se imajo zade- 
ve političnega značaja, v kojih se naj doseže sporazum, odstaviti z dnevnega 
reda ter predložiti ministrskemu svetu v odločitev. 

Vodja poverjen i št va za notranje stvari ne more odrekati deželni vladi kom- 
petenee, da razpravlja o stvari, kije vsekakor političnega pomena. Zdi se mu, da 
so nazori zastopnikov političnih strank tako nasprotni, da bi izvršitev ministrs- 
kega naročila lahko do ved la do velikega konflikta, ker bi bilo to lahko povod za 
njegovo demisijo ali pa tudi za demisijo celokupne deželne vlade. To pa smatra 
ravno v času pred plebiscitom kot zelo škodljivo za interese naroda. 

Predsednik deželne vlade izjavi, da odstavi v smislu tozadevnega odloka mi- 
nisterskega sveta stvar z dnevnea reda in da bo poročal o tem ministrskemu 
svetu. 

23.) Vodja poverjcnišlva za notranje stvari poroča, daje treba po sedaj vel- 
javnih predpisih predhodno prijaviti pri politični oziroma pri policijski oblasti 
vse shode, torej tudi volilne shode. Deželna vlada je soglasnega mnenja, da naj 
bi se volilni shodi vršili prosto brez predhodnega naznanila. Poverjenik za pra- 
vosodje omenja, daje, kolikor je njemu znano srbski zborovalni zakon razširjen 
na vse ozemlje naše države. Ker se to ne more takoj ugotoviti, se sklene, da po- 
veri en i št vo za notranje stvari za slučaj, da srbski zborovalni zakon pri nas ne 
velja, izdela osnutek naredbe, s katero se določa prostost volilnih shodov. 

24.) Anton I nt i liar21 se sprejme kot računski praktikant pri knjigovodstvu 
poverjeništva za notranje zadeve. Za dobo pripravljalne službe za računskega 
uradnika se mu vštejc čas od dne 17. februarja 1920, odkar namreč službuje prt 
knjigovodstvu kot pisarniški pomočnik. Ker je I ni i liar prekoračil že 40. lelo 
svoje starosti, se po § 5, 2 službene pragmatike izposlujc za sprejem v službo 
naknadno odobrenje niinisterstva notranjih del. 

25.) Sprejme se naredba deželne vlade za Slovenijo, s katero se ZìI časno po- 
višajo pristojbine policijskih funkcijonarjev v Sloveniji za čezurno službo v jav- 
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nem interesu, in nočne dok lad e za varnostno stražo. 
26.) Nad po ročni k M en ri k Lot ri č se sprejme v šestmesečno poskusno službo 

kol uradnik varnostne straže. Za dobo poskusne službe se mu priznajo prejemki 
XI. činovnega razreda. 

27.) Okolišni nadzornik varnostne straže v Mariboru Ivan Kralj se i mei KIJ* e 
rcvirni m nadzornikom varnostne straže v XI. č i no vnem razredu kategorija B. 

28.) Okolišna nadzornika policijskih detektivov Jakob Podreberšek v Ljub- 
Ijani m Anton Pavleliè" v Mariboru se imenujeta re vi m im nadzornikom policij- 
skih detektivov v XI. č i no vnem razredu. 

29.) Policijskim oficialom v X. č i no vnem razredu se imenujejo policijski 
kanclisli Josip Stcpnišnik, Anton Knez", Srečko Andrejčič in Kari Jug. Policij- 
skim kane I istom v XI. činovnem razredu se imenujejo Ladoslav Lipuš2"1, Ado if 
Fink, Fran Ramovš"', Anton Jurca in Adolf Mislej. Ker je penzijonirani slraž- 
mojster Andrej Lorenzutti že 48 let star, se po § 5, 2 službene pragmatike impo- 
si uje za njegovo namestitev privoljenje ministrstva notranjih del. Prošnja Aloj- 
zija Urbančiča se radi fizične nesposobnosti odkloni. 

30.) Orožniški slražmojster Ivan Z vab se imenuje polieijskim k aneli sto m v 
XI. činovnem razredu. Imenovanje se izvrši radi ranga en dan pozneje, kakor 
imenovanje kanci ¡slov Lipuš, Fink, Ramovš, J urea in Mislej, ki ran ži rajo pred 
Zvabom. 

Konee seje ob 22. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 16 strani. Lesovi nsk i papir brez vodnega znaka. Oš le vu- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

2 Eilelz Leopold, pravnik, svetnik. Rojen 1894 v Tržiču (Monlaleonc). Gimnazijo v 
Ljubljani 1918, pravo v Zagrebu in Ljubljani 1922. Služboval je od 1921 dalje kol kon- 
eeptni praktikant oddelka za notranje zadeve pokrajinske uprave za Slovenijo, 1922 je 
bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Slovenj Graden, 1924 je postal sreski komisar. 
1933 je bil premeščen v Maribor kot sreski podnačelnik sreza Maribor desni breg, 1937 
je poslal sreski načelnik, 1941 seje umaknil v Ljubljano inje 1944 poslal svetnik pok- 
rajinske uprave ljubljanske pokrajine. 

3 Pečenko Silvan, pomožni sekretar. Rojen 1893 v [3oveu, umrl 1951 v Ljubljani. 
Služboval je v vojaški službi, 1920 je bil imenovan za oficiala pri poverjeništvu za so- 
cialno skrbstvo, 1926 je bil upokojen kot pisarniški adjunkt, nato je bil reaktiviran inje 
služboval pri policiji, kjer je poslal višji okrajni nadzornik policijskih agentov, 1943 pa 
je poslal pomožni sekrelar pokrajinske uprave v Ljubljani. 

4 Lapajnc Janko, arhivski uslužbenec. Rojen 1888 v Idriji. Končal 6 razredov realke 
v Idriji, končal telefonski in brzojavni tečaj za postajne mojstre pri direkciji državnih 
železnic. Služboval je od 1912 kol postajni mojster državnih železnic, 1913 je prestopil 
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v službo kot pisar v tobačni tovarni v Ljubljani, 1920 je bil kanclisl pri invalidskem 
odseku poverjeništva za socialno skrbstvo, 1923 je poslal oficial, 1924 je bil odpuščen 
iz službe, 1926 se je zaposlil pri gradbeni direkciji v Ljubljani, kjer je bil 1931 
postavljen za arhivarja, 1938 je bil upokojen. 

5 Kovač Alojzij, arhivski uradnik. Kojen 1896 v Glineah pri Ljubljani. Končal je 3 
razrede gimnazije. 1919 seje zaposlil kot pisarniški pomočnik pri vojaški iulcndanci za 
Slovenijo, nato v invalidskem oddelku povelje niši va za socialno skrbstvo, 1920 je 
poslal pisarniški oliciant, 1923 je postal zvaničnik, 1924 je bil premeščen k invalid- 
skemu zavodu v Zeni un u, nje ostal v Ljubljani pri oddelku za socialno politiko. 1925 je 
bil zvaničnik splošne bolnišnice v Ljubljani, kjer je bil 1938 preveden v arhivskega 
uradnika. Bilje invalid. 

'' Moser Janko, uradnik. Rojen 1888 v Orchovici pri Postojni. Končal 2 letnika 
kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu. Leta 1920 je bil nastavljen pri invalidskem 
odseku v Ljubljani, 1926 je bil odpuščen iz službe, nato je bil nastavljen kol dnevničar 
pri velikem županstvu ljubljanske oblasti. Bilje invalid. 

7 Pregelj Josip, oliciant. Rojen 1872 v Rcnkah pri Liliji, umrl 1926 v Ljubljani. 
Končal je 3 razrede gimnazije. Zaposlil seje kot pomožni pisarniški uradnik pri sodišču 
v Trebnjem 1887-1896, nato je bil eno leto finančni stražnik v Trstu, zatem je bil po- 
možni pisarniški uradnik pri sodiščih v Žužemberku, Ribnici, Stični in Postojni, v letih 
1909-1919 je služboval pri vojaški intendane!, 1920 je poslal ofician) v invalidskem 
odseku oddelka za socialno politiko, 1924 je bil premeščen k upravi sanatorija Surdju- 
lica v Srbiji. Bilje invalid. 

11 Kolbezen Frane, višji računski inšpektor. Rojen 1893 v Loki pri Črnomlju. Končal 
je gimnazijo. Služboval je od 1920 dalje kol računski pripravnik pri poverjenišlvu za 
socialno skrbstvo, na lo je bil zaposlen pri delegaciji ministrstva za • nance in pri fi 
naučni direkciji v Ljubljani, kjer je 1930 poslal računski kontrolor, 1932 je bil pre- 
meščen v Novi Sad, a seje še istega leta vrnil v Ljubljano, kjer je poslal višji finančni 
inšpektor finančne direkcije. 

4 Kuharic Aleksander, sekretar. Rojen 1886 v Lcšnici pri Ptuju. V Ljubljani je 
služboval od 1920 dalje pri poverjenišlvu za socialno skrbstvo, ••• v oddelkih za so- 
cialno politiko, nazadnje je bil pomožni sekretar pri blagajni glavne pisarne pokrajinske 
uprave v Ljubljani. 

10 Tomažin [-'rane, kanclisl. Rojen 1889 v Trstu, končal 2 razreda gimnazije in 
opravil pisarniško-uradniški izpit. Služboval je od 1909-1911 kot pisarniški pomočnik 
na sodišču, 1911-1920 je bil v vojski kol vojnosodni uradniški aspirant, 1920 je poslal 
provizorični kanclisl pri poverjenišlvu za socialno skrbstvo, nato kane I ist v državnik 
proteznih delavnicah, kjer je bil 1922 odpuščen, 1925 je postal pogodbeni uradnik pri 
stanovanjskem sodišču v Ljubljani, kjer mu je bila služba septembra 1925 odpovedana. 

" Reš Makso, upravni uradnik. Rojen 1888 v Kamniku. Končal 3 razrede gimnazije 
in vojaško administrativno šolo. Služboval je od 1906 dalje kot praktikant, 1907-1909 je 
bil knjigovodja, v letih 1909-1919 je bil v vojaški službi, 1920 je postal upravni uradnik 
pri pove rje i) išt vu za socialno skrbstvo, 1923 ¡C poslal upravitelj invalidskega doma v 
Celju. 1926 je bil upokojen. V lotili 1932-1934 seje pogodbeno zaposlil pri sreskeui 
cestnem odboru v Kranju. 

12 Piegar Janez, pisarniški nadofieial. Rojen 1893 v Ljubljani. Končal 2 razreda gim- 
nazije, dvorazredno obrtnonadaljevalno šolo umetniške smeri v Ljubljani. Leta 1920 je 
poslal upravni uradnik poverjeništva za socialno skrbstvo, 1921 je poslal pisarniški po- 
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močnik, 1922 kaiiclisl, 1926 je prestopil v službo k mestnemu magistralu v Ljubljani, 
kjer je bil 1928 premeščen k mestnemu knjigovodstvu, 1930 paje bil imenovan za pis- 
arniškega nad o lici ¡ila. 

1 Ušan Anton, olìciant. Rojen 1897 v Ljubljani. Končal 3 razrede gimnazije, 2 
razreda obrtnonadaljcvalnc Šole in 2 razreda državne trgovske Šole v Ljubljani. Po pok- 
licu je bil Črkostavee, 1920 je bil imenovan za olicianln v Dolenjskih Toplicah in ••• v 
Ljubljani, 1922 je odpovedal službo. Bilje invalid. 

1 Gortnar Frane, oficiant. Rojen 1897 na Rudnem pri Selcah nad Školjo Loko. 
Končal je 4 razrede gimnazije in I letnik trgovske šole. Leta 1920 je bil imenovan za 
olicianla pri poverjeništvu za socialno skrbstvo v Ljubljani, 1926 je bil kot zvaničnik 
premeščen k invalidskemu domu v Celju, 1930 pa k hanovinskemu dečjemu domu v 
Mariboru in nato k bolnišnici na Ptuju. Bil je invalid. 

" Pristavcc Ljudevit, arhivski uradnik. Končal je privatni trgovski tečaj. Leta 1920 
seje zaposlil pri začasni delavski zavarovalnici, Še istega leta je postal olìciant pri in- 
validskem oddelku poverjeništva za socialno skrbstvo, 1926 je bil odpuščen in še isto 
leto je bil nastavljen pri gradbeni direkciji v Ljubljani, 1929 je bil dodeljen tehničnemu 
oddelku banske uprave, kjer je bil arhivski uradnik. 

16 M ¡rtič Josip, strokovni učitelj. Rojen 1891 v Sadinji vasi pri Novem mestu. 
Končal je državno obrtno šolo v Gradeu. Služboval je od 1917 dalje na državni obrtni 
šoli v Gradeu, 1919 na državni obrtni šoli v Ljubljani, kjer je bil delovodja, nato učitelj 
in končno strokovni učitelj na tehniški srednji šoli v Ljubljani. 

'7 Kristl Alojzija poročena Novak, strokovna učiteljica. Rojena 1892 pri Sv. Barbari. 
Končala 2 letnika ženskega učiteljišča v Mariboru, 2 letnika ženske obrtne šole v Mari- 
boru, 2 letnika učiteljišča za učiteljice ženskih obrtnih šol pri centralnem zavodu za žen- 
sko obrt na Dunaju 1914. Usposobljena je bila za izvrševanje učiteljske službe na žen- 
skih obrtnih šolah, 1918 je bila nastavljena na ženski obrtni šoli v begunskem taborišču 
v Brucku na Litvi, avgusta 1918 pa na državni obrtni šoli v Ljubljani, kjer je napredo- 
vala do naziva strokovna učiteljica. Upokojena je bila 1939. 

1 Bračko Ivan, profesor. Rojen 1882 v Les ko ve u pri Ptuju. Gimnazijo v Mariboru, 
klasično filologijo na Dunaju. Poučeval je od 1906 dalje v Mariboru in Celju, 1919 je 
bil premeščen kot vodja gimnazije v Mursko Soboto, 1920 je postal ravnatelj gimnazije. 
1921 je bil premeščen na gimnazijo v Celje, 1946 je bil upokojen. 

19 Rukavina Friderik, glasbenik. Rojen 1883 v Pulju, umrl 1940 v Novem Marofu v 
Hrvaškem Zagorju. Glasbeno izobrazbo je dobil pri skladatelju Ivanu Zajcu in na glas- 
benem zavodu v Zagrebu, glasbeni konscrvalorij je obiskoval v Pragi, dirigentsko šolo 
pa v Milanu. Služboval je kot korepelitor opere v Lwovu, kjer je poslal operni dirigent. 
Nastopal je v Varšavi, Italiji, Ameriki, 1913 je bil nastavljen v zagrebški operi, 1918- 
1925 pa v Ljubljani, kjer je bil ravnatelj opere, \/, Ljubljane je odšel v Osijek, Zagreb in 
Prago. Imel je velike zasluge za povzdigo ljubljanske opere. 

"° Lcskovar Josip dr., pravnik, odvetnik. Rojen 1875 v Čadramu pri Konjeah, umrl 
1965. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu in na Dunaju, kjer je promovira! 1902. 
Pripravniško prakso je opravil v Ljubljani, 1910 je odšel v Maribor, kjer je poslal od- 
vetnik. V Mariboru seje posvelil narodni prebuji kmetskega prebivalstva, na shodih je 
opozarjal na škodljivo protislovensko delovanje nemških društev Schul verein in 
Südmark ter 1-lcimstettcnbanke. Po prevratu 1918 je bil načelnik obrambnega odseka 
narodnega sveta, zahteval je razorožitev mariborske bclo-zclenc garde. V letih 1919- 
1926 je bil gèrent mariborskega okrajnega zastopa, 1920 vladni komisar mariborske 
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mcsliie občine, 1925-1927 je bil mariborski župan, 1927 je bil predsednik oblastne 
skupščine v Mariboru, po letu 1929 je deloval v Mariboru kot odvetnik. 

"' Intiliar Anton, računski inšpektor. Rojen 1879 na Javorju pri Turjaku, umrl 1944 v 
Ljubljani. Končal gimnazijo, 4 semestre prava v Pragi, bogoslovje v Celovcu. Služboval 
je kot duhovnik, 1920 je bil laiziran, zaposlil seje kot računski praktikant pri knjigo- 
vodstvu poverjeništva za notranje zadeve, 1921 je postal računski asistent, nato računski 
inšpektor dravske finančne direkcije, 1932 je bil upokojen. 

"2 PavlctiČ Anton, višji nadzornik policijskih agentov. Rojen 1877 v Rubiji pri Go- 
rici. Končal dvoletno poljedelsko šolo v Gorici. Služboval je pri policijski direkciji v 
Trstu od 1901 dalje, 1919 je bil sprejet v službo pri policiji v Mariboru, 1926 je postal 
sreski nadzornik policijskih agentov, 1934 višji nadzornik policijskih agentov, 1937 je 
bil upokojen. 

' Knez Anton, policijski oficial. Rojen 1877. Končal je gimnazijo in nato študiral 
pravo. Služboval je v državni službi od 1907 dalje, pred vstopom v policijsko službo je 
bil 16 let v vojaški službi, kjer je bil pisarniški oficial, 1920 je postal policijski oficial 
pri policijskem oddelku okrajnega glavarstva Ptuj. 

"4 Lipuš Lavoslav, policijski uradnik. Rojen 1887 v I venci pri Celju. Končal je 2 let- 
nika učiteljišča v Mariboru. 1904 je vstopil v vojaško službo, kjer je postal čertifikatist, 
1919 je postal policijski agent v Mariboru, 1920 policijski kanclist, 1922 policijski ofi- 
cial, 1940 je bil premeščen k upravi policije v Ljubljani, 1941 je bil upokojen. 

:s Rumovš Fran, policijski oficial. Rojen 1896 v Ljubljani, umrl 1940 v Ljubljani. 
Končal je 4 razrede gimnazije v Ljubljani. Leta 1913 je začel službovati pri deželnem 
odboru za Kranjsko, 1919 je nastopil službo kot pisarniški pomočnik pri državni policiji 
v Celovcu, še isto leto je bil premeščen k policiji v Murski Soboti, 1920 je postal kan- 
clist, 1923 policijski oficial, 1931 je bil premeščen k upravi policije v Ljubljani, kjer je 
1935 postal upravno pisarniški uradnik. 
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1721 

ZAPISNIK 
172. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 13. OKTOBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za uk in bogočastje 
dr. Verstovšek, poverjenik za javna dela inž. Serncc, poverjenik za pravosodje 
dr. Žerjav in poverjenik za socijalno skrb dr. Ravnihar. 

Začetek seje ob 17. uri. 

1.) Okrožnica za vse urade na Koroškem se odobri in se lakoj odpošlje s po- 
sebnim kurirjem na Koroško. 

2.) Ministers!vu pravde se predlaga, da se brez razpisa imenuje računski 
svetnik Milan Paternoster za višjega računskega svetnika v VII. č. r. in da se 
računski revident Vladimir Deklevn2 imenuje za računskega svetnika v Vili. 
činovnem razredu. 

3.) Ministerstu pravde se predlaga, da se imenuje za višjega pisarniškega 
ravnatelja v VIL čiiiovnem razredu pisarniški ravnatelj Vladimir Abram pri 
višjem deželnem sodišču v Ljubljani, nadalje, da se uvrsti na s i sle mi zi ran o me- 
sto pisarniškega ravnatelja v VIII. Činovnem razredu pri deželnem sodišču v 
Ljubljani pisarniški ravnatelj ad personam Ivan Bizjak in da se imenuje za pi- 
sarniškega ravnatelja v VIII. činovnem razredu v Mariboru višji pisarniški pred- 
stojnik Josip Krašovcc z. naslovom in značajem pisarniškega ravnatelja. Na 
novo sistemi zi rano mesto višjega pisarniškega predstojnika v IX. činovnem 
razredu, ki je preme ulj ivo med deželnim sodiščem v Ljubljani m okrožnim so- 
diščem v Mariboru, se ¡menuje pisarniški predstojnik v Mariboru Jakob Pod les- 
ni k. Vse te spremembe se izvrše v smislu § 94 zadnji odstavek sodne instrukcije 
brez razpisa. 

4.) Dr. Ivan Zibcrl', bibliotekar na Dunaju se sprejme v dosedanjem činu v 
državno službo v Sloveniji pri poverjen i Št vu za uk in bogočastje in se dodeli v 
službovanje deželnemu muzeju v Ljubljani. 

5.) Ministerslvu trgovine in industrije se predlaga, da se Maks Kovač , meš- 
čanskošolski učitelj v Mariboru nastavi z dnem 1. oktobra 1920 kot definitivni 
učitelj na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru v VIII. Činovnem razre- 
du. Priznajo se mu tri petletnice skupno 1.600 K. Četrta petletniea 700 K pride 
do izplačila z dne 1. septembra 1923. Priznajo se mu draginjske doklade po 
obstoječih predpisih. Navedeni prejemki se mu izplačajo z dnem ko se javi rav- 
nateljstvu v službovanje. 

6.) Franc Škof, meščanskošolski učitelj v Mariboru se namesti z dnem 1. 
oktobra 1920 kot definitivni učitelj na državni dvorazredni trgovski šoli v Mari- 
boru v IX. činovnem razredu. Prizna se mu prva petletnica po 400 K s pripada- 
jočo draginj sko dok lad o. Druga petletnica po 500 K pride do izplačila dne 20, 
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novembra 1922. Nalaga sc mu dolžnost, da napravi dodaten izpit iz blagoznan- 
stvu 1er trgovskega zcmljepisja do I. novembra 1921. Navedeni prejemki pri- 
dejo do izplačila, ko se javi imenovani ravnateljstvu v službovanje. 

7.) Gustav Šilih , meščanskošolski učitelj v Mariboru se namesti s I. oktob- 
rom 1920 kot definitivni učitelj na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru 
v IX. čin o vnem razredu. Prizna se mu prva petletnica po 400 K s pripadajočo 
draginjsko doklado. Druga petletnica po 500 K pride do izplačila z dnem 1. 
oktobra 1922. Prejemki se mu nakažejo, ko se imenovani javi ravnateljstvu v 
službovanje. 

8.) Dr. Ludovik Böhm6 sedaj državni nadzornik železarn in jcklarn v Borov- 
ljah, bivši profesor na pomorski akademiji na Reki se predlaga za imenovanje 
ravnateljem na državni trgovski akademiji v Ljubljani s plačo Vil. čiuovnega 
razreda s priznanjem Štirih petletnic skupno 2.900 K, funkcijsko doklado 1.600 
K in .stanovanjskim ekvivalentom 1.000 K. Peta petletnica v znesku 900 K se 
nakaže dne I. marca 1922. 

9.) M i ii is terstvu pros ve te v Belgradi! se predlaga, da imenuje profesorja dr. 
Matka Merica, začasno pridcljcncga državni gimnaziji v Mariboru za profesorja 
Vili, činovnega razreda na državni realki v Mariboru z dnem I. oktobra 1920. 

10.) Definitivnim kanclistom pri poverjenišvu za uk in bogočasljc se imenuje 
Ignacij Zima in sicer s pravomočnostjo od dne I. oktobra 1919. 

11.) Imenovanje dr. Melite Pivec za asistentko na lice j ski knjižnici v X. či- 
novnem razredu se odgodi, ker se mora ta mesto razpisati. 

12.) Nadkomisar dr. Anton Mrak pri poverjeništvu za socijalno skrb se po- 
makne na drugo plačilno stopnjo VIII. činovnega razreda. Ministers!vu za soci- 
jalno politiko se predlaga, da se komisar dr. Mate Suhač imenuje za nađkomi- 
sarja v VIII. č i no vnem razredu prva plačilna stopnja, nadalje da se računski 
svetnik Karl Schweiger7 imenuje za računskega nadsvetnika v VII. činov nem 
razredu 2. plačilna stopnja, da se računski re v ¡de nt Frane Urbane imenuje za 
računskega svetnika v Vili. činovnem razredu I. plačilna stopnja in da se ime- 
nuje računski revident Anton Eržen za računskega svetnika v VIII. činovnem 
razredu I. plačilna stopnja. Za Urbanca in Eržena velja sklep pod pogojem, da 
knjigovodstvo poverjen i št va za notranje stvari z ozi rom na službeno pragmatiko 
in z ozi rom na enakomerno napredovanje računskega urad ni št va drugih strok 
temu ne ugovarja. 

13.) Nadalje se imenujejo pri poverjeništvu za socijalno skrb koncipisti dr. 
Mirko Kuhclj, dr. Kari Dob i da, Ivan Legat, Stanko Likar in Ivan Šlibar /a ko- 
misarje v IX. činovnem razredu, vsi s prejemki I. plačilne stopnje. Nadalje se 
imenujejo računski oficial Ivan Metlika8 za računskega re vi dent a v IX. činov- 
nem razredu 1. stopnja in računski asistent Josip Nami t za računskega oficiala v 
X. činovnem razredu I. plačilna stopnja. Pri pisarniškem uradništvu poverje- 
ni št va za socialno skrb se imenuje oficial Viljem Pi s an sky za pisarniškega ad- 
junkta v IX. činovnem razredu, kanci ista Ciril Tomšič in Stanko Tom«* se 
imenujeta za pisarniška oficiala v X. činovnem razredu 1. plačilna stopnja, ofi- 
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cija ti tu Stanko Grabnar in Ivan Cotič se pa imenujeta za pisarniška kaiiclista v 
XI, č i no vnem razredu s prejemki I. plačilne stopnje. 

14.) Zdravilišče Golnik na Gorenjskem je vpisano v zemljiški knjigi še na 
"Landeskommission für heimkehrende Krieger". Prepiše se na deželno komisijo 
za vračajoče se vojnike. 

15.) Avtomobil razmejitvene komisije seje ponesrečil in deloma pokvaril. 
Avtomobil se popravi, Gospodarski komisiji za stvarno demobilizacijo se pa 
naroči, da izplača za popravilo potrebni znesek. 

Konee seje ob 19. uri in pol. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Le sovi tiski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

2 Deklcva Vladimir, višji računski svetnik. Rojen 1882 v Trstu, umrl 1940 v Zagre- 
bu. V Sloveniji je služboval od 1919 dalje, kjer je pri delegaciji ministrstva (inane dobil 
naziv računski svetnik, nato je bil zaposlen pri apelaeijskem sodišču v Ljubljani, kjer je 
služboval do svoje smrti. 

3 Žibcrt Ivan dr., bibliotekar. Rojen 1874 v Preski. Gimnazijo v Celju 1894, bogos- 
lovje v samostanu Sv. Florijana 1900, filozofijo na Dunaju, doktoriral 1904, Studij na 
Inštitutu za avstrijsko zgodovino. Zaposlenje bil od 1904 dalje v univerzitetni knjižnici 
na Dunaju, 1914 je pridobil naziv bibliotekar, 1920 je postal bibliotekar v Ljubljani, 
dodeljen knjižnici narodnega muzeja, 1925 je bil upokojen. 

A Kovač Maks, učitelj. Rojen 1876 v Celju. Učiteljišče v Gradcu 1897, strokovni iz- 
pit 1899 v Gradcu, izpit za učitelja meščanskih šol 1907, izpit za učitelja stenografije 
1902 na Dunaju, izpit za učitelja na trgovskonadaljcvalnih šolah 1905 v Gradcu. Služ- 
boval je od 1897 dalje v Mariboru, 1908 na meščanski šoli v Mariboru, 1922 na dvoraz- 
redni trgovski šoli v Mariboru, 1928 na dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani, 1929 je bil 
premeščen na trgovsko akademijo v Mariboru. 13 i I je strokovnjak za knjigovodstvo, 
nemško stenografijo, strojepisje, bil je iznajditelj poenostavljenega dvojnega knjigovod- 
stva, v strokovnih listih je objavil več člankov s področja trgovske stroke. 

5 Šilih Gustav, učitelj. Rojen 1893 v Velenju, umrl 1961 v Mariboru. Učiteljišče v 
Ljubljani, višjo pedagoško šolo v Zagrebu. Poučeval je v Pelrovčah, Preboldu, na realki 
in trgovski šoli v Mariboru 1919-1927, 1927-1950 na učiteljišču v Mariboru. Kot peda- 
gog je delal za reformo učiteljskega izobraževanja in šolstva. Bilje urednik Pedagoške- 
ga zbornika 1924-1932 in Roditeljskega lista 1939-1940. 

6 Bolim Ludvik dr., profesor. Rojen 1864 v Kočevju, umrl 1935 v Mirni. Gimnazijo 
v Ljubljani, filozofsko fakulteto na Dunaju, promoviral 1891. Od 1892 dalje je poučeval 
v Ljubljani, Novem mestu, Splitu, na Reki, 1920 je bil imenovan za ravnatelja trgovske 
akademije v Ljubljani, 1930 je bil upokojen. Bilje gospodarski publicist. 

7 Schweiger Karl, računski nadsvetnik. Rojen 1870 v Črnomlju, umrl 1941 v Bosan- 
ski Gradiški. Gimnazijo v Ljubljani. Služboval je od 1897 dalje kot računski praktikant 
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pri deželnem odboru za Kranjsko, 1898 je postal računski oficial pri deželnem knjigo- 
vodstvu. 1908 računski rcvident, 1916 računski svetnik, 1920 računski nadsvetnik, 1922 
je bil premeščen k delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani, 1924 je bil upokojen, od 
leta 1929 je živel v Dalmaciji. 

Metlika Ivan, računski rcvident. Rojen 1889 v Bazovici pri Trstu. Gimnazijo v Pa- 
zinu 1909. Služboval je od 1910 dalje kot računski pripravnik v Trstu, 1913 je postal 
računski asistent v Trstu, 1918 je bil razrešen službe, nato je prišel v Ljubljano, 1920 je 
postal računski oficial pri poverjent§(vu za socialno skrbstvo, zalem je bil premeščen v 
Celje in v Kočevje, kjer je bil upravitelj državnega doma za slepe, nato je bil ponovno 
premeščen v Ljubljano in je bil 1933 upokojen. 

9 Tomec Stanko, pisarniški oficial. Rojen 1890 v Ljubljani. Končal 3 razrede gimna- 
zije. Služboval je od 1908 dalje kot volonter - praktikant pri okrajnem sodišču v Ljub- 
ljani, 1908-1910 kol notarski uradnik v Kostanjevici, 1910-1915 je bil sol ici (atar pri 
nolarju v Kostanjevici, 1916-1919 konccplni uradnik pri notarju Hafnerju v Ljubljani. 
1919 je postavljen za kanelista pri deželni vladi za Slovenijo, 1920 je postal pisarniški 
oficial, 1924 je bil ekonom ortopedskega zavoda v Beogradu, 1926 je bil upokojen. 

I731 

ZAPISNIK 
173. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 20. OKTOBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za u k in bogočastje 
dr. Vcrstovšek, poverjenik za javna dela inž. Sernec, poverjenik za kmetijstvo 
Jan, poverjenik za socijalno skrb dr. Ravni har, vodjo poverjen i št va zu notranje 
stvari zastopa dvorni svetnik dr. Krcmenšek, rudarski glavar dvomi svetnik dr. 
Sirgar. 

Začetek seje ob 16. uri 40 minut. 

I.) Rudarski glavar dr. Stergar poroča o mezdnem gibanju delavcev v Trbo- 
veljskem premogokopnem revirju in o grozeči stavki v premogovnikih Trbo- 
veljske družbe. Delavstvo organizirano pri posameznih političnih strankah je 
spočetkoma stavilo različne zahteve, in sicer so zahtevali komunisti 134 % po- 
višanje, Jugoslovanska strokovna zveza 75 % povišanje, narodni socijalci 70 %, 
socijalni demokrati pa 50 % povišanje. Pozneje pa so se vse struje zedinile, tako 
da zahtevajo vsi 134 % povišanje plač z dokladami in 110 % nabavni prispevek. 
Danes dne 20. oktobra so se zglasili pri rudarskem glavarstvu zastopniki delav- 
stva. Na čelu vsega gibanja stoje komunisti, za katere posreduje tudi tajnik Sa- 
veza Peta kovic iz Bclgrada. Pogajanja, ki so se vršila danes pri rudarskem gla- 
varstvu s zastopniki delavstva vseh struj in z zastopniki Trboveljske družbe. 
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niso dovcdlíi do nobenega uspehu. Zastopnikom delavstva seje predočilo, da bi 
se cene premoga iz premogovnikov Trboveljske družbe, ki so že ¡tak visoke, z 
ugoditvijo zahtev delavstva silno povišale. Zastopniki delavstva so temu iius- 
proti povdarjali, da bi zvišanje mezd in nabavnih prispevkov ne imelo nobenega 
vpliva na cene premoga, ker da družba lahko plača zahtevane prejemke iz dose- 
danjih cen premoga. 

Za podlago določevanja delavskih plač in nabavnih prispevkov se je svoj čas 
ugotovil eksistenčni minimum življenjskih potrebščin za posameznega delavca 
in za rodbinske člane. Po tem eksistenčnem minimumu so se potem delavske 
plače regulirale perijodično v sorazmerju z zvišanjem cen življenjskih potreb- 
ščin. Delavstvo trdi, daje bil eksistenčni minimum premajhen in da s tem ne 
more izhajali. Trboveljska družba bi bila pripravljena dati gotove koncesije, s 
katerimi se pa delavstvo ni zadovoljilo. Pogajanja so se vsled tega prekinila in 
zastopniki delavstva so odšli z izjavo, da se more njihovim zahtevam ugoditi 
tekom 48 ur. Ker je vprašanje zvišanja mezd in nabavnih prispevkov odvisno od 
zvišanja cen premoga, pričakuje delavstvo in Trboveljska družba odločitve de- 
želne vlade. 

Rudarski glavar smatra to gibanje kot strankarsko podjetje komunistov, ki .so 
se postavili s svojimi zahtevami na čelo vsega delavstva in ki hočejo s tem pri- 
dobiti delavstvo. Ozadje gibanja je torej gotovo strankarsko politično. Poverje- 
nik Sernee povdarja k temu še. da ima Savez nalogo z vedili mi stavkami in ne- 
redom uničevati gospodarsko življenje v državi in pripravljati pol komunizmu v 
smislu ruskega boljševizma. 

Poverjenik dr. Verstovšek povdarja, da deželna vlada v stvari nima ničesar 
odločevali, ker da se mora spor rešiti med delavstvom in Trboveljsko družbo, K 
temu se pojasni, daje Trboveljska družba pripravljena ugoditi zahtevam delav- 
stva, če se ji dovoli zvišanje cen premoga. 

Predsednik deželne vlade se v bistvu pridružuje mnenju poverjenika dr. Ver- 
siovška in predlaga, da se skliče pred odločitvijo enketa za določanje cen pre- 
moga, ki naj o stvari razpravlja in predloži deželni vladi svoje predloge. Seveda 
v teku 48 ur ni mogoče podati odgovora. 

Poverjenik S črnec poroča o hujskajočih shodih v Trboveljskem revirju. Po 
njegovem mnenju bo stavkav vsakem slučaju izbruhnila, ker je to težnja komu- 
nistov, katerim so se pri d ruži le t ud i druge stranke. Začeti bo treba boj s stavko. 
V prvi vrsti bo treba skrbeti, da se vzdrži na železnicah promet vsaj v omejenem 
obsegu. Kratkim potom se ugotovi, da ima južna železnica v rezervi skupaj 
9.000 ton premoga. Sklene se, da pred odločitvijo deželne vlade skliče po verje- 
li i št vo za javna dela enketo za določevanje cen premoga na najširši podlagi. 
Poleg dosedanjih zastopnikov v etiketi naj se pozo vej o na enketo zlasti tudi 
zastopniki konsumenlov in delavstva, od slednjih za vsako organizacijo po dva 
zastopnika. Osrednjemu uradu državnih m on ta ni stični h obratov se naroči, da 
takoj ustavi dobavo premoga privatnikom in sicer iz vseh premogovnikov v 
Sloveniji, da se preskrbe železnice s premogom za slučaj širajka, kar naj se pa 
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izvrši kolikor mogoëe tajno. Rudarski glavar odide. 
2.) Predsednik deželne vlade poroča o svojem potovanju in intervencijah v 

Belgradi! radi koroškega plebiscita. V Belgrad je došel v nedeljo dne 17. oktob- 
ra popoldne. Takoj v nedeljo gaje sprejel minister zunanjih del dr. Trumbič in 
razpravljal ž njim nad dve uri. Minister Trumbič še ni vedel, daje delegat Jova- 
novič dospel v Ljubljano. Ukaz za izročitev uprave Avstriji je bil že izdan, mi- 
nister Trumbič pa ni vedel komu je bil poslan in Če je že notifieiran. Predsednik 
deželne vlade je naprosil te le fonie no poverjenika dr. Žerjava, da not i fi kurijo 
zavleče, ako se še ne bi bila izvršila. 

Iz razgovora z ministrom Trumbičem je bilo razvidno, da se naša diploma- 
cija boji vsakega konflikta z cnlcnlo. Boji se ludi blamaže, ki bi si jo utegnila 
diplomacija nakopati s protestom proti plebiscitu in s preiskavo o čistosti plebi- 
scita. Minister je povdarjal, da je diferenca glasov za Jugoslavijo in Avstrijo 
tako velika, da bi preiskava ne utegnila imeli zažclj enega uspeha. Temu nasproti 
je predsednik povdarjal, da diferenca ni tako velika in daje preiskava že doslej 
dognala velike sleparije, tako da se blamaže v nobenem slučaju ni bati. 

Predsednik je opozoril ministra, da se pripravlja likvidacija Avstrije, ker je 
avstrijski parlament sklenil soglasno, da se izvrši v Avstriji plebiscit za pri k lo- 
pitev k Nemčiji. Če se pridruži Avstrija Nemčiji, ostane plebiseit na Koroškem 
brezpredmeten, ker seje glasovanje izvršilo samo za Jugoslavijo in Avstrijo, ne 
pa za Nemčijo. To misel je minister Trumbič s zadovoljstvom sprejel, ker je 
u videl, da b¡ tudi enlenti ne bilo simpatično da bi segala Nemčija do Karavank. 

Predsednik je glede na preclstoječo razpravo o jadranskem vprašanju izrazil 
bojazen glede blejskega kota. Minister Trumbič je izjavil, da o tem vprašanju ne 
more bili nobene diskusije in da se naša država glede italijanskih teženj po tem 
ozemlju ne bo spuščala v noben razgovor, Italija da bi znala zahtevati k večjemu 
kake servi t u le. 

Minister Trumbič je dokazoval kako iskreno seje boril za obstoj demarkacij- 
ske črte med conama A in B. Cambon mu je priznal, daje naše stališče pravo. 
Ko paje bil minister Trumbič v Spaai, je dobil obvestilo, daje konferenca am- 
basadorjev sklenila odpravo demarkacijske črte. Sel je nato takoj v Pariz in 
London, vendar brez uspeha. 

V pnndeljek dne 18. oktobra je sprejel predsednika ministrski predsednik 
Vesnič s katerim je dalje časa razpravljal. Ministrski predsednik seje pritoževal 
proti naši inteligenci in prot¡državnemu pisanju našega časopisja. 

Predsednik deželne vlade je sestavil v Belgradu obširno spomenico o delo- 
vanju deželne vlade in plebiscitne komisije. 

V pondeIjek popoldne je sprejel predsednika Njegovo Visočanslvo Regent, 
kateremu je predsednik razjasnil položaj in mu izročil spomenico. Opozarjal je 
Regenta zlasti tudi na Bled, nakar je Regent z vso odločnostjo izjavil, da odkla- 
nja glede tega ozemlja vsako koncesijo. V torek dne 19. oktobra je sprejel pred- 
sednika ponovno ministrski predsednik Vesnië, kateremu je izročil prepis spo- 
menice. Prosil ga je konkretnih izjav in instrukeij glede Koroške. Ministrski 
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predsednik je v tem oziru pritrdil samo, da se prodaja naše uprave zlasti v krajih 
južno od Drave zavleče. Tudi ministru TrumbiČu je predsednik pri ponovni 
avdijenci izročil prepis spomeniee. Predsednik deželne vlade je povdarjal pri 
sprejemu idejo prostovoljnega ujedinjenja vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov v 
eni enotni državi. Če priznamo, daje bil plebiscit čist, koncediramo, da seje del 
naroda na Koroškem izjavil proti državi. To bi bilo opasno za edinslvo države in 
bi moglo imeti posledice tudi za druge dele naroda, n. pr. za Pre km u rje ali Črno 
goro. Predsednik je na podlagi razgovorov dobil utis, da sme misliti, da bo mi- 
nister zunanjih del storil v vprašanju Koroške nadaljnje diplom atiene korake. 

Predsednik je prejel v Uelgrad brzojavno obvestilo od poverjenika dr. Žerja- 
va, da je JDS zahtevala, naj se vprašanje zapadnih meja ne reši, p red no ni skli- 
eana k on stituanta; zahtevajo naj se za krivice, ki bi jih utegnili Ne me i prizadeti 
našim sorojakom na Koroškem, represalije proti Nemcem v naši državi. Predse- 
dnik pripominja še, da belgrajski listi pišejo vobče proti nam neprijazno. 

V splošnem povdarja predsednik, da naj slovensko ljudstvo na Koroškem 
ostane doma, zlasti duhovniki in domači učitelji. Ljudem naj se pove, da seje 
plebiseit vršil samo med Avstrijo in Jugoslavijo in da je plebiseit brezpredme- 
ten, če se Avstrija pridruži Nemčiji. Slovenei na Koroškem ostanejo po mirovni 
pogodbi pod nekim varstvom Jugoslavije, ki se lahko pritoži pri ligi narodov 
proti vsaki krivici nad našimi sorojaki. Ker delegat Subclj" še ni dospel, se raz- 
prava o tem predmetu prekine. 

3.) Ker je potrebno, da se v Prekmurju odpravi dosedanji provizorij, se skle- 
ne, da se predlaga ministrstvu notranjih del, da se ustanovi v Murski Soboti 
namesto dosedanjega e i vi I nega komi sarij ata okrajno glavarstvo za Prekmurje, in 
da se obenem predlaga za vodjo okrajnega glavarstva dosedanji eivilni komisar 
Lipovšček. S tem se utrdi v ljudstvu vera, da pripade Prekmurje definitivno k 
naši državi. 

4.) Po mirovni pogodbi pripada od Koroške brez plebiscitnega ozemlja k na- 
ši državi občina Jezersko, nadalje vzhodna po lov i ea Pliberškcga okraja in ju- 
govzhodni del Št. Pavelskega okraja. Da se uprava v teh krajih uredi, se v prin- 
cipu sklene, da se občina Jezersko priklopi Kranju, za omenjene dele Pliberškc- 
ga in Št. Pavelskega okraja se pa ustanovi v Guštanju okrajno sodišče, davkarija 
in ekspozitura okrajnega glavarstva v Slovenjem Gradcu s potrebnimi uradi. 

5.) Odobri se naredba poverjeništva za uk in bogočastje, s katero se začasno 
ureja izpitni red za geometre v Sloveniji. 

6.) Pri ministrstvu šum in rude se predlaga imenovanje inž. Matije Lipovžiča 
in prof. Rudolfa Lavrenčiča profesorjema na rudarski šoli v Celju, oba v Vili. 
čin o vnem razredu. Obema se vštejejo dosedanja službena leta. Predlog za Ma- 
tijo Lipovžiča se sme odpraviti samo tedaj, če mu osrednji urad državnih mon- 
tan i stični h obratov poprej zagotovi odpust ¡z svoje službe. Kot definitivni sluga 
na rudarski šoli v Celju se nastavi Vekoslav Janžekovič. 

7.) Pri državni cinkarni v Celju u službe ni rudarski asistent Mihael Zabukov- 
šek se imenuje za rudarskega ofieijala v X. č i no vnem razredu z veljavnostjo od 
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I. novembra 1.1. 
8.) Ministrstvu šum in rude se predlaga, da se imenuje rudarski komisar inž. 

Anton Turk, uslužben pri državni cinkarni v Celju, rudarskim nadkomisarjem v 
VIH. činovnem razredu z veljavnostjo od I. novembra t.l. 

9.) Ministrstvu šum in rude se predlaga, da se imenuje pri državni cinkarni v 
Celju uslužben i rudarski kontrolor Viljem Krischko materijalnim nadu pia v i le I - 
jem v VIII. činovnem razredu s pravo veljavnostjo od 1. novembra t.l. 

10.) Vprašanje povišanja cen premoga iz Št. Janžkcga premogovnika se od- 
godi do prihodnje seje. 

K seji pridetii naš delegat v plebiscitni komisiji dr. Šubelj in vladni svetnik 
dr. Vodopivec. 

11.) Delegat Šubelj poroča o položaju na Koroškem in o položaju naše plebi- 
scitne delegacije. Prebere se dopis, ki ga je poslal prejšnji delegat Jovanovič 
delegatu Šublju. s katerim je dobil delegat Šubelj nalog, da izvrši predajo upra- 
vo v coni A. Modaliteta predaje izdela plebiscitna komisija, ki naj se sporazume 
z ljubljansko vlado. Od komisije naj zahteva, da se zagotovi osebna varnost. 
živ ljenje in imovina naših uradnikov, dokler se ne umaknejo: nadalje da se ses- 
tavi med zavezniška komisija, ki naj kontrolira neprestano in efektivno delo 
avstrijske uprave. Povelje za umik čet bo prišlo preko dravske divizije. Predse- 
dnik deželne vlade konstatira, daje po tem dopisu sodeč delegat še vedno Jova- 
novič in da ima dr. Šubelj samo v tem dopisu navedene naloge. 

Prebere se na to zapisnik seje i ned zavezniške plebiscitne komisije z dne 19. 
oktobra t.l. Prepis zapisnika seje se nahaja med spisi p red sed ni šiva deželne vla- 
de pod št. 11.998. Delegat dr. Šubelj je plebiscitni komisiji v tej seji sporočil, 
kakošna navodila je prejel glede predaje naše uprave. Med drugim seje skleni- 
lo, da avstrijski delegat izda v coni A proklamacijo, v kateri se zajame ¡j o varno- 
sti, kijih daje člen 92 St. Germainske mirovne pogodbe. Naš delegat je naprosil, 
da se ponove tudi oni odstavki, proklamacije me d zavezniške plebiscitne komi- 
sije, ki so pisani v istem duhu. 

Za predajo javne lastnine, to je materijala, kakor železnic, mostov, cest. ap- 
ro vizaČnih zalog itd. za katere je naša vlada založila velike s vote, se sestavijo 
dve med zavezniški komisiji, ki bodo sestavile inventar, izvršili cenitve itd. V 
komisiji bo zastopati tudi po en zastopnik S H S in Avstrije. O tem se obvestijo 
vsa poverjen i štva deželne vlade in oni uradi, ki imajo na Koroškem lak materi- 
jal, da imenujejo svoje zastopnike in strokovnjake, ki bodo sodelovali prt teh 
komisijah. Posamezni tukajšnji uradi naj sporoče svoje predloge p red sed ni št vu 
deželne vlade, da bo delegat vsak čas lahko pozval predlagane osebnosti k so- 
delovanju. Vladni svetnik dr. Scnckovič se opozori, da se mora vzdržati Ciril - 
Metodova šola v Št. Rupertu. 

De I egal dr. Šubelj povdarja, da skuša zavlačevati predajo uprave, da se lju- 
dje pomirijo. Predsednik deželne vlade opouarja, da se mora ludi vojaštvo uma- 
kniti samo postopoma obenem s civilno upravo, ker sla lo stališče zastopala tudi 
ministrski predsednik Vcsnič in minister zunanjih del dr. Trum bič. Razi ska va- 
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nja goljufij in nepravilosti pri p leb i sc i tu sc morajo nad«) (je val i. 
Vladni svetnik dr. Vodopivec spoloči nekatera vprašanja naše delegacije. 

Diplomat ¡ena akcija glede zamenjave apačke doline z ozemljem južno od Drave 
se odkloni kot brezupna. Na tozadevno vprašanje so sklene, da naj se Slovenci 
na Koroškem ne optirajo za Jugoslavijo. Slovensko ljudstvo naj ostane na svojih 
mestili, in naj ne prodaja posestev. Delegacija je že izdala pomirjevalni razglas. 
Tak razglas mora izdati po naročilu komisije tudi avstrijski delegat. Na Koroš- 
kem naj ostanejo zlasti duhovniki in domači učitelji, katere Avstrija mora pre- 
vzeti. Vstrajati moramo tudi pri zahtevi minori tet nih šol, do katerih imamo pra- 
vico po mirovni pogodbi. 

Oni uradniki, ki so bili poslani na Koroško samo za čas plebiscita, naj se 
najprej odpokličejo. Sukcesivno bodo sledili drugi, čim bo oddana uprava po- 
sameznih strok. Kot zadnji naj bi odšli okrajni glavarji. Za preselitev uradnikov 
in učiteljev se odpošljejo na Koroško po potrebi posebni vlaki. Glede izvedbe 
bo delegat pravočasno obvestil deželno vlado. 

Delegat dr. Šubclj poroča, da so se pod firmo koroške gospodarske družbe v 
velikih množinah izvažala živila v Celovec. Preiskave, ki jih je dr. Šubclj že 
začel, se morajo nadaljevati. 

Konec seje ob 20. uri 15 minut. 

zapisnikar. Dr. Brejc l.r. 
Dr. Bogataj l.r. predsednik. 

1 Original, zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

1 Šubclj Ivo dr., ministrski svetnik. Rojen 1872 v Kamniku, umrl 1930 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu, promoviral 1896. Služboval je kot konecpmi 
praktikant pri deželni vladi v Celovcu, dodeljen je bil okrajnemu glavarstvu v Velikovce 
in nato v Spi (tal, zatem je bil premeščen k zunanjemu ministrstvu na Dunaju v oddelek 
za Silve, 1917je postal dvorni in ministrski svetnik, 1918 je bil upokojen, preselil seje v 
Kamnik. Po prevratu 1918 je bil[svetovalec dr. Žolgerja na mirovni konferenci v Parizu, 
1920 je bil delegat v plebiscitni komisiji v Celovcu. 
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174' 
ZAPISNIK 
174. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 25. OKTOBRA 1920. 

Navzoči: Predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za javna dela inž. 
Semee, poverjenik za kmetijstvo Jan, poverjenik za socijalno skrb dr. Ravnihar. 

Začetek seje ob 18. uri. 

1.) Vodja poverjen i št va za notranje stvari poroča, da so bili na predlog de- 
želne vlade imenovani za okrajne glavarje dr. Rudolf Steinmetz - Sorodolski, 
Vinko Borštner, Maks Wrischcr, Josip Znidarčič, dr. Alojz Gregorin, dr. Marko 
i pa vie, dr. Srečko Lajnšič in dr. I:ran S vete k. Fran Laza ri ni je bil sprejet v drža- 
vno službo pri deželni vladi za Slovenijo v činu, ki gaje ¡mei pod prejšnjo de- 
želno vlado, to je v činu vladnega tajnika. Nadalje je bil imenovan bivši pover- 
jenik za notranje stvari Gustav Golia za vladnega tajnika s činom od 25. i naj ut- 
ka 1919. Ostala predlagana imenovanja bo ministrstvo notranjih del v kratkem 
izvršilo. 

2.) Vodja poverjenišlva za notranje stvari predlaga dodatno k prejšnjim pred- 
logom, da se imenujejo za okrajne glavarje vladni tajniki Fran Lazar i ni, Oton 
Kelte, Gustav Golia, Miroslav Se neko v ič in dr. Josip Hubad. 

3.) K imenovanju bivšega poverjenika Gustava Golia vladnim tajnikom pov- 
darja predsednik deželne vlade, da je deželna vlada predložila osrednji vladi 
posebne predloge, da se imenovanemu prizna povcijcniški čin. Ne smatra, da so 
bili s tem imenovanjem predlogi deželne vlade definitivno rešeni. Pri vseh po- 
krajinskih vladah so dobili bivši poverjeniki primerno mesto, ki odgovarja po- 
verjen iškem u činu. Isto seje zgodilo tudi pri bivših poverjenikih deželne vlade 
za Slovenijo Albinu P repellili u in Milanu Jakliču. Vsled tega ni povoda, da de- 
želna vlada zavzame glede bivšega poverjenika Golic sedaj drugačno stališče. 
Zato smatra, da deželna vlada ne more sklepati o njegovem imenovanju za 
okrajnega glavarja v Vil, čin o vnem razredu. Poverjen i.š t vo za notranje stvari naj 
ga povabi osebno in naj mu naznani imenovanje osrednje vlade. Razjasni naj 
mu tudi, daje deželna vlada pripravljena predlagati ga v imenovanje okrajnim 
glavarjem, če se s tem zadovolji, in da bi po dobljenih informacijah osrednja 
vlada to imenovanje izvršila. 

4.) Predlog deželne vlade, da se imenuje okrajni glavar dr. 1 len ri k Sleska 
vladnim svetnikom, je bil odklonjen. Predsednik deželne vlade opozarja, daje 
dr. Steska uradnik odličnih zmožnosti. S svojim obširnim znanjem upravnega 
prava je najboljša opora vseh pokrajinskih uradov. Upravičeno bi bilo, da nap- 
reduje hitreje kot njegovi predniki v staležu poverjenišlva za notranje stvari, ker 
ti v obče nimajo take kvalifikacije kot dr. Steska. Zato si predsednik pridržuje, 
da napram odločitvi ministrstva notranjih del zavzame stališče, kije bilo niero- 
dajno za predlog deželne vlade. 
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5.) Glede d oda m ih predlogov za imenovanja okraj ni li glavarjev opozarja 
predsednik, daje poslal vsem gospodom poverjenikom okrožnico, v kateri jih je 
naprosil, naj mu predhodno naznanijo vsa imenovanja, ki jih nameravajo pred- 
ložili v seji deželne vlade. Prosi gospode poverjenike, da se ravnajo po tej 
okrožnici. Ker o predlaganih imenovanjih ni zadostno poučen, zlasti če niso z 
oziram na napredovanja v drugih resort ih prezgodna, smatra, da treba razpravo 
o tem predlogu odložiti z dnevnega reda. Sklene se sporazumno z vodjo pover- 
jen i št va za notranje stvari, da bo deželna vlada o teh predlogih razpravljala v eni 
prihodnjih sej. 

6.) V s led evakuacije Koroške je treba premestiti politične in pisarniške urad- 
nike, ki so bili dodeljeni okrajnima glavarstvoma v Borovljah in Velikovcu. 
Vodja poverjeništva za notranje smatra, da bi bilo iz stvarnih razlogov najbolj 
primerno, da se poveri dvornemu svetniku Perjančiču vodstvo okrajnega glavar- 
stva v Mariboru. Odločitev o tej stvari se odloži, da poverjeni.šlvo za notranje 
poprej zasliši dosedanjega vodjo okrajnega glavarstva v Mariboru dr. LajnSiča. 
Dvornemu svetniku Perjančiču se dovoli daljši dopust. 

7.) Ostali politični konceptu i in pisarniški uradniki okrajnih glavarstev v Bo- 
rovljah in Velikovcu se premeste kakor sledi: vladni tajnik Maksi mi Ijan 
W ri sc her se dodeli okrajnemu glavarstvu v Celju, vladni koncipist dr. Lovro 
Hacin okrajnemu glavarstvu v Ptuju, okrajni glavar Matej Kaki prevzame vod- 
stvo politične ekspoziture, ki se ustanovi v Guštajnu ali v Pre valjah, vladni kon- 
cipist Ivan Milač se dodeli politični ekspozituri v Guštajnu, okrajni komisar ch- 
ivan Vidmar okrajnemu glavarstvu v Brežicah in vladni koncipist Anton Sveti- 
na k civilnemu komisarijalu za Prekmurje. 

8.) Samo za čas plebiscita glavarstvoma v Borovljah oziroma v Velikovcu 
pri deljena okrajna komisarja dr. Janko Vidic in dr. Fran • rat i na se povrneta na 
svoji prejšnji službeni mesti v Radovljici oziroma v Mariboru. 

9.) Od pisarniškega osobja se premeste okrajni tajnik Franc Fischer iz • o ro- 
ve I j k poverj eni št vu za notranje stvari v Ljubljani, okrajni tajnik Mirko Vizjak 
iz • oro ve Ij k okrajnemu glavarstvu v Radovljici, okrajni tajnik Rudolf S merdu 
iz Borovelj k okrajnemu glavarstvu v Črnomlju, kanci ist Janko Gombač iz Bo- 
ro ve Ij k okrajnemu glavarstvu v Celju, okrajni tajnik Frane Robar iz Vclikovca 
k politični ekspozituri v Guštajnu, okrajni tajnik Adolf Svoboda iz Vclikovca k 
civilnemu komisarijatu v Prckmurju, in okrajni tajnik Franc Ulbing iz Vclikov- 
ca k okrajnemu glavarstvu v Ptuju. Glede ostalega pisarniškega osobja odredi 
vse potrebno p overjen i št vo za notranje si vari. 

10.) Odobri se odredba poverjeništva za notranje stvari s katero je bil provi- 
zorični vladni koncipist Fran pl. Levičnik definitivno dodeljen okrajnemu gla- 
varstvu v Ljuto meni kot eksponent glavarstva v Gornji Radgoni. 

11.) Odobri se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se iz- 
dajo nove določbe o doneskih požarnih zavarovalnic in družb v korist gasilnih 
straž in v podporo ponesrečenih gasilcev. 

12.) Vodja poverjeništva za notranje stvari predlaga naredbo, s katero se 
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spreminja naredba z dne 5. maja 1920, Ur. 1. št. 198 o točenju in prodajanju 
zganili opojnih pijač. Po tem osnutku naj se dovoli točiti v naredbi mistete vrste 
zganili alkoholnih pijač v kolodvorskih restavracijah, v kavarnah in gostilnah ter 
prodajalnah, ki jih za to določi pristojna politična oziroma policijska oblast. 
Točenje žganih pijač naj bi bilo nadalje prepovedano od sobote zvečer do pon- 
deljka do 11 ' dopoldne, kakor tudi od večera pred vsakim praznikom do do pol- 
dne VìI po prazniku. Poverjenik za kmetijstvo opozarja na zle posledice žganje- 
pitja po deželi. Predlaga, da se razprava o novi naredbi preloži vsaj za čas voli- 
tev, nasprotno naj se okrajnim glavarstvom in policiji dajo najstrožji ukazi, da 
izvršujejo naredbo z dne 5. maja 1920. Predlogu se pridružuje tudi predsednik 
deželne vlade ter poverjenik za javna dela. Sklene se, da se razprava o naredbi 
odloži za čas po volitvah v konstitunnto. Poverjen i št vo za notranje ¡zda podreje- 
nim uradom in organom strog ukaz za izvrševanje naredbe z dne 5. maja 1920, 
Ur. 1. štev. 198. 

13.) Ministrstvu za poljedelstvo se predlaga, da se imenuje računski re vi de nt 
in predstojnik knjigovodstva pri poverjen i št v u za kmetijstvo Franc Lenarčič za 
računskega svetnika v VIII. čin ovne m razredu. Nadalje se imenujejo od račun- 
skih uradnikov poverjen išt va za kmetijstvo računski oficijal Vladimir • ¡ček za 
računskega revi denta v IX. činovnem razredu s £ movili m redom pred računskim 
rev i de n to m Alfredom • i broni, ra£unska asistenta Ignacij Brandstctcr in Peter 
G lažar se imenujeta za računska oficijala v X. činovnem razredu, računska 
praktikanta Andrej Uran* in Mihael Majcen4 se pa imenujeta za računska asis- 
tenta v XI. činovnem razredu, z veljavnostjo od dne 31. avgusta 1920. 

14.) Gimnazijski abiturijent Milan Grošelj se imenuje za računskega prakti- 
kantu pri poverjen i št vu za kmetijstvo, in se pri deli v službovanje državni žreb- 
čarni na Selu. Ker imenovani že faktično službuje, mu poverjeništvo za kmetij- 
stvo za prvi mesce dovoli primerno nagrado, 

15.) Ivan Jurančič se sprejme v državno službo pri poverjen išt vu za kmetij- 
stvo kot pogodbeni čebelarski potovalni učitelj s prejemki, ki odgovarjajo XI. 
činovnemu razredu državnih uradnikov. 

16.)Dcžclni veterinar Franc Cerne' se predlaga ministrstvu za poljedelstvo v 
imenovanje vete ri nam i m svetnikom v VII. činovnem razredu državnih uradni- 
kov. 

17.) Inženir Jakob Turk6, ravnatelj kmetijskega kemičnega zavoda v Ljublja- 
ni se predlaga osrednji vladi v napredovanje v VI. čin ovni razred državnih urad- 
nikov. 

18.) Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da se imenuje za veteri- 
narskega nadzornika v VII. činovnem razredu višji živinozdravnik Rad os lav 
Rebek in višji živinozdravnik Ivan Demšar, nadalje da se pomaknejo v Vili. 
čtnovni razred državnih uradnikov višji živinozdravnik Hugon Turk, Josip Rihar 
in Janez Fischer. 

19.) Za višjega živinozdravnika v IX. činovnem razredu se imenuje živinoz- 
dravnik Josip Štupar*, v IX. č i no vn i razred se pomaknejo in sicer provizorično 
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dokler ne napravijo lizi kata sledeči živinozdravniki in sicer: Stanko Ai ko, Ivan 
V a lido t, Josip Bertoneelj, Anton Pršu h, Josip Kodre, Frane Lobnik, Peter Ri lita- 
rte, Peter Škofic9, dr. Frane Zavrni k in Frane Veble. 

20.) Za provizorienc državne živinozdravnike v X. činovneni razredu so 
imenujejo veterinarski asistenti Anton Močilnik, Pavel Kolenc'", Maksim Šri- 
ber, Filip Palior", Franc Šamee, Rafael Ipavcc. Jožef Samce. Franc Primic in 
Filip Kultcrer, 

21.) Ministrstvu za poljedelstvo in vode se predlaga, da se imenuje gozdarski 
svetnik inž. Vladislav Fasan za višjega gozdarskega svetnika v VI. činovnciu 
razredu državnih uradnikov. 

22.) Sklepanje o imenovanju vladnega svetnika dr. Ivana VHaČnika12 dvor- 
nim svetnikom se odloži, da se poprej doze ne, •• je na razpolago potrebni kre- 
dit. 

23.) Začasni upravitelj v zavodu za slepce Josip S i mone ¡è se imenuje za de- 
finitivnega upravitelja v XI. činovnem razredu s prejemki I. plačilne stopnje. 

24.) Poverjenik za socijalno skrb predloži v zastopstvu poverjenika za pravo- 
sodje dva predloga ¡z pravosodnega resorta in sicer se sklene na podlagi teli 
predlogov: 
1) Deželno sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Voloski - Opatija 
Janko Guzelj se sprejme v državno službo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven- 
cev. 
2) Pritrjuje se predlogu, da se za notarja na Vranskem imenuje Franc Prescčnik. 
notarski namestnik na Vranskem. 

25.) "Samopomoč" razprodaja aktivnim javnim uslužbencem blago za oble- 
ke po znižanih cenah. Dovolila jim je plačilo kupnine do najvišjega zneska po 
3.000 K v šestih mesečnih obrokih. Plačilo se vrši na ta način, da bodo pred- 
stojniki aktivnih javnih nameščencev vsak mesec odtegovali obroke in jih poši- 
ljali "Samopomoči" v Ljubljani. Da se omogoči nabava blaga za obleke tudi 
vpokojencem in odplačilo kupnine v mesečnih obrokih se delegacija ministrstva 
financ naprosi, da da finančni blagajni potrebna naročila v tem smislu, da odte- 
guje pogojene obroke do popolnega vplačila kreditirane kupnine vpokojencem 
in da obroke pošilja "Samopomoči". 

26.) Poverjenik za javna dela poroča kakšne težave ima poverjeništvo in up- 
rava zdravilišča v Rogaški Slatini z bivšim ravnateljem U ergom. Slednji čas ga 
je poverjeništvo vpoklicalo v službovanje v Ljubljani, Herg se pa opozivu ni 
odzval. V vsem njegovem obnašanju se kaže nekako bagateliziranje poverje- 
nišlva za javna dela in deželne vlade. Popolnoma nemogoče je obdržali ga še 
nadalje v službi. Vodja poverjeni Šiva za notranje stvari in poverjenik za socijal- 
no skrb sla mnenja, da bi se z ozi rom na rodbino bivšega ravnatelja H erga proti 
njemu morala uvesti redna preiskava. Pojasni se, da je preiskavo vodilo pover- 
jeništvo za javna dela in da bi ponovna preiskava ne dognala ničesar novega. 
Ilerg je bil nameščen kot ravnatelj zdravilišča v Rogaški Slatini samo pogodbe- 
no, tako da mu deželna vlada službo lahko odpove, če ne odgovarja pogojem. 

214 



Sklene se, da se bivšemu ravnatelju Franju H ergu v Rogaški Slatini odpove 
njegovo mesto z dnem 31. decembra 1920, s katerim dnem se mu ukinejo vsi 
njegovi denarni in naturalni prejemki. S tem dnem mora tudi brezpogojno iz- 
prazniti svoje naturalno stanovanje. Ko zapusti Rogaško Slatino, mu poverje- 
ni št v o za javna dela more priznati primerno odpravnino. Vodja pove rje ni št va za 
notranje stvari izjavi, da se vzdržuje glasovanja v lem predmetu. 

Konec seje ob 21.1/2 uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje I.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Leso vins ki papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

" Brandstctcr Ignacij, višji računski inšpektor. Rojen 1896 v Mnrtinji vasi pri Si. Lo- 
vrencu ob Temenici. Gimnazijo v Ljubljani, absolví ral pravo v Ljubljani. Služboval je 
od 1919 dalje kot računski praktikant pri poverjeništvu za kmetijstvo, nato je služboval 
pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, generalni direkciji državnega knjigovods- 
tva, pri oblastnem odboru ljubljanske oblasti, banski upravi Dravske banovine m pri 
šefu pokrajinske uprave, 1943 je postal višji računski inšpektor, 

3 Uran Andrej, računski inšpektor. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1941 v Ljubljani. 
Služboval je pri poverjeništvu za kmetijstvo, kjer je 1920 postal računski asistent, kas- 
neje je dosegel naziv računski inšpektor. 

4 Majcen Mihael, računski inšpektor. Rojen 1895 v Gornjih Kibčah. Služboval je kot 
računski pripravnik pri deželni vladi za Slovenijo, 1920 je postal računski asistent, nato 
je bil premeščen na univerzo v Ljubljani, kjer je postal računski inšpektor. 

• Čcrnc Franc, veterinarski svetnik. Rojen 1876 v Ljubljani, umrl 1942 v Ljubljani. 
Končal 6 razredov gimnazije v Ljubljani, živinozdravniško visoko šolo na Dunaju 1901. 
Služboval je od 1901 kot okrajni ž.ivinozdravnik v Marenbcrgu, nato v Paternionu in 
Althofnu. 1912 je bil imenovan za prav izo ličnega deželnega veterinarja na Kranjskem, 
1919 je prešel v državno službo, 1920 je predlagan za veterinarskega svetnika, 1924 je 
strokovni referent za živinorejo, 1929 je postal veterinarski inšpektor, 1932 je bil upo- 
kojen. 1937-1940 je vršil posle upravnika banovinske podkovske šole v Ljubljani. Ob- 
javil jé knjigo Živinoreja, v strokovnih glasilih je objavil več člankov. 

"Turk Jakob ing. kemije, rojen 1872 v Novem Kotu pri Kočevju, umrl 1935. Realko 
v Ljubljani, tehniško visoko Solo na Dunaju. Služboval je od 1900 dalje v tovarni La- 
ri sch-Mönich v Piotrovicah, 1903 je imenovan za asistenta kmetijskega kemičnega 
preizkuse val išča v Ljubljani, 1911 je postal direktor, 1919 je prešel v državno službo in 
je 1920 postal ravnatelj kmetijsko kemičnega zavoda v Ljubljani. 

7 Rcbek Radoslav, višji velerinarski svetnik. Rojen 1869 v Greli pri Trstu, umrl 1939 
v Ljubljani. Končal je študij veterine. Služboval je v Pazinu v Istri, 1919 je postal sreski 
veterinar v Trebnjem, 1922 je bil premeščen na Rakek, kjer je bil obmejni veterinar, 
1932 pa višji veterinarski svetnik v Ljubljani, kjer j • služboval do upokojitve. 

8 Šlupar Josip, sreski veterinarski nadzornik. Rojen 1883 na Brdu pri Domžalah. 
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Končal je Študij veterine. Služboval je v Ljubljani, naioje odšel v Bosanski Brod, 
9 Školič Peter, višji veterinarski svetnik. Rojen 1885 pri Sv. Juriju na Vinogradih na 

Koroškem. Služboval je od 1912 dalje kot provizorični deželni živinozdravnik v 1'aier- 
nionu, 191• v Vclikovcu, 1920 v Slovenski Bistrici, 1927 na Prevaljah, 1929 v Maribo- 
ru. 1930 je postal veterinarski svetnik, 1936 višji veterinarski svetnik v Mariboru. 

I( Kolčne Pavel, višji veterinarski svetnik. Rojen 1889 na Homcu pri Gornjem Gra- 
du. Gimnazijo v Ljubljani, veterinarsko visoko šolo na Dunaju 1917. Služboval je od 
1914 dalje v ljubljanski klavnici, nato je bil mobiliziran, 1918 je prišel v angleški) ujet- 
ništvo v Egiptu, 1920 je bil sprejel v državno službo kot veterinarski asistent v Liliji, 
nalo v Dravogradu, kjer je bil mejni velcri nar, 1930 višji veterinarski pristav, 1935 
veterinarski svetnik, 1938 višji veterinarski svetnik. 

1 Pahor Filip, višji veterinarski svetnik. Rojen 1888 v Vrtojbi. Gimnazijo v Gorici, 
veterino na Dunaju in v Brnu, diplomiral 1919. Služboval je od 1920 dalje v Kamniku 
kot veterinarski asistent, nato na Brdu, 1925 v Kranju, 1926 v Škof ji Loki, 1927 v Kra- 
nju, 1928 je postal veterinar pri velikem županu v Ljubljani, 1929 veterinar mejne pos- 
taje Bohinjska Bistrica, 1932 na Jesenicah, 1935 je poslal veterinarski svetnik, 1938 pa 
višji veterinarski svetnik. 

12 VrlaČnik Ivan dr., pravnik, odvetnik. Rojen 1873 v Ljubljani. Služboval je pri de- 
želni vladi v Ljubljani, po prevratu je bil okrajni komisar, nato tajnik deželne vlade za 
Slovenijo in vodja poverjeništva za kmetijstvo, zatem je bil imenovan za predsednika 
upravnega sodišča v Celju, 1933 je bil upokojen. Po upokojitvi seje 1934 posvetil od- 
vetništvu in je bil samostojen odvetnik v Ljubljani. 

175' 
ZAPISNIK 
175. SEJI! DEŽELNI- VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 3. NOVEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za uk in bogočastje 
dr. Vcrstovšck, poverjenik zajavna dela inž. Sernec, poverjenik za kmetijstvo 
Jim, vodja poverjeništva za notranje stvari dr. Pi tami •, poverjenik za pravosodje 
d r. Žerjav in poverjenik za socijalno skrb dr. Ravni h ar. 

Začetek seje ob 16. uri. 

I.) Sklep deželne vlade z dne 4. oktobra 1920, se spremeni v toliko, da se 
posojilo 20.000 K iz sredstev stvarne demobilizacije da namesto ravnateljstvu 
državne obrtne šole v Ljubljani prvi žcbljarski in železoobrtni zadrugi v Kropi 
in Kamni goriei pod pogoji sklepa z dne 4. oktobra 1920. (Izvršeno) 

2.) Delniški tiskarni v Ljubljani se dovoli zvišanje tarife za oglase sodišč, ki 
jih plačujejo stranke in sicer od I K 50 v na 2 K za enostolpno mm vrsto. Pri 
objavi, kjer znaša pimktitm več kot 20.000 K se dovoli zvišanje tarife za cnos- 
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toi pno mm vrsto tudi od l • 50 v na 2 K. Nadaljnji prošnji Delniške tiskarne, 
da sme zaračunati po znižani tarifi dosedaj brezplačne oglase vseh državnih 
uradov, izvzemši objave in naredbe deželne vlade za Slovenijo oziroma njih 
poverjen i štev se odkloni, ker imenovani uradi v proračunu za 1920/21 v to s vr- 
li o nimajo kredita. (Izvršeno) 

3.) Sklep deželne vlade z dne 17. junija 1919 se reasumirá in se potrdi sklep 
komisije za upravo kranjske deželne imovine z dne 16. maja 1919 o razdelitvi 
Kari Pollakovcga fonda. Kari Pollak sen. je izjavil na zapisnik z dne 7. oktobra 
1920, da se mora ta fond porabiti v smislu navedenega sklepa likvidacijske ko- 
misije s pripombo, da bi drugačni porabi nikakor ne mogel pritrditi. (Izvršeno) 

4.) Po § 26 statuta deželne banke je pristojala odobritev računskega sklepa 
deželne banke deželnemu zboru, sedaj pa pri s toj a po naredbi celokupne deželne 
vlade Ur. I. št. 308 ¡z leta 1919 celokupni deželni vladi. Na poročilo komisije za 
upravo kranjske deželne ¡movine se računska sklepa deželne banke za leti 1918 
in 1919 odobrita in se dovoli, da se izkazani čisti dobiček za leto 1918 v znesku 
5.285 K 14 v in za leto 1919 v znesku 31.329 K 08 v porabi za dotacijo sploš- 
nega rezervnega zaklada. Direktorju deželne banke se za obe leti podeli abso- 
lutory. (Precis.) 

5.) Predsednik deželne vlade poroča, daje dobil od našega delegata pri ple- 
biscitni komisiji Hristi&T dopis o vprašanju slovenskega šolstva in si oven s kili 
učiteljev na Koroškem. Predsednik je zastopal staliče, da ostanejo na Koroškem 
vsi javni nameščenci, ki so na Koroškem doma, zlasti pa še oni Korošci, ki so 
bili v javnih službah že pred prevratom. Na navedeno pismo delegata Hrustiča 
je naprosil poverjenika za uk in bogoeastje, daje sklical na dan 4. t.m. ob 9. uri 
anketo šolskih strokovnjakov, obrambenih društev in zastopnikov koroških 
Slovencev. Na anketo so povabljeni tudi vsi člani deželne vlade. Pozval je SLS, 
da povabi tudi druge stranke na razgovor glede skupne akcije za narodno šols- 
tvo ne le na Koroškem, ampak tudi v zasedenem ozemlju v Primorju. Poverje- 
nik dr. Verstovšek poroča, daje povabil na anketo od obrambenih društev Ciril 
- Metodovo družbo, Slovensko Stražo in Jugoslovansko Matico. Naloga ankete 
je, da da šolskim oblastem smernice za nadaljnje načrte. Boji se pa, da akcija ne 
bo imela uspeha, ker se bodo koroški Slovenci bali odpošiljati svoje otroke v 
slovenske šole. Slovenske šole bi morali prvi zahtevati domačini, nevarnost pa 
je, da tega ne bodo storili. Vodja poverjen ¡št va za notranje stvari omenja, da 
obrambena društva ne bodo imela uspeha, če ne dobe zaslombc pri diplomaciji. 
Treba bo za to z energično akcijo pridobiti naše ministrstvo zu nanj ili del. Po- 
verjenik dr. Žerjav izvaja, da naj anketa odloči, če naj pričnemo v tem oziru 
pogajanja z avstrijsko republiko. Gotovo je namreč, da bo Avstrija zali levala 
reci proč iteto glede nemškega šolstva v naši državi. V tem vidi nevarnost, da bi 
se nemško šolstvo pri nas močno razvilo, ker so Nemci dobro organizirani in 
gmotno dobro situirani, nasprotno pa bi slovensko šolstvo na Koroškem zaos- 
talo, ker so naši ljudje revni. Po mirovni pogodbi naša država ni dolžna skrbeti 
za minoritetne šole, autant a si je pridržala samo pravico, da nam sme to dolž- 
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nost naložiti. Poverjenik dr. Vcrstovšck omenja, da je potrebam Nemcev v šol- 
skem oziru polom naredb popolnoma zadoščeno. Poverjenik dr. Žerjav omenja, 
da seje treba odločiti ali naj zahtevamo glede šolstva na Koroškem avtonomijo, 
ali pa da reši to vprašanje avstrijska vlada potom naredb. Vodja povcrjenišlva za 
notranje povdarja, da se reciprociteti prej ali slej ne bomo mogli izognili. Dobro 
paje, da imamo v tem oziru že poprej pogodbo z Avstrijo. Pri pogajanj ili radi 
državne meje na Koroškem, naj se da v razpravo ludi lo vprašanje. Predsednik 
deželne vlade zastopa stališče, daje za Koroško treba takoj storili potrebne ko- 
rake. Koroški Slovenci bi bili sedaj pripravljeni s svojimi izjavami podpirali 
d i piornal i čn o akcijo. Pozneje pa bi bili naši ljudje z malim zadovoljni in • di- 
plomatici• akcija ne imela več zaslombc v zahtevah slovenskega ljudstva. Efe- 
ktiven bi bil za Koroško samo sistem avtonomije. Glede diplomatičnili korakov 
je pa treba čakali sklepov ankete. Po mnenju poverjenika dr. Žerjava je treba za 
organizacijo slovenskega šolstva na Koroškem in v Primorju ustvariti nadstran- 
karski organ, k¡ naj bo aH društvo ali pa samo gospodarska oganizaeija. Boljše 
bi se mu zdelo društvo z dobrim statutom in z omejenim številom članov. V 
društvu naj bi bile zastopane politične stranke, ki imajo sredstva, da bi akcijo 
gmotno podpirale. (Uk In bogoč.) 

6.) Predsednik deželne vlade izvaja, da so se pri njem 22. 9. t.l. zglasili zas- 
topniki eksekutive Jadranskega zbora v Ljubljani, Narodnega sveta za neosvo- 
bojeno domovino, Jugoslovanske Matice, Slovenske Straže in zastopniki Slo- 
vencev in Hrvatov v zasedenem ozemlju, 1er so ga prosile, da z ozirom na pred- 
stojeća pogajanja z Italijo sporoči minislcrstvu zunanjih del, da ponavljajo zah- 
teve, ki jih je pred nekoliko dnevi deputacija Jadranskega zbora osebno predlo- 
žila ministru dr. Trum biču in drugič, da prosijo, da se pogajanjem z Italijo prite- 
gne tudi Slovence in sicer če le možno generalni konzul dr. Shwcgel. Predsed- 
nik je to brzojavno sporočil ministru dr. Trumbiču, s pristavkom. da te zahteve 
najtoplejc priporoča zlasti da se mu zdi, daje v pomirjen je javnega mnenja v 
Sloveniji potrebno in oportuno, da pri pogajanjih z Italijo sodeluje tudi en zas- 
topnik slovenskega naroda. 

Predsednik je v tej brzojavki samo povedal svoje mnenje, ker po njegovem 
uaziranju deželna vlada v tem oziru ni kompetentna, ampak ima samo peticijsko 
pravo. Vpraša, če deželna vlada smatra za potrebno še kak nad a Ij ni korak v tej 
smeri. Vodja poverjeništva za notranje stvari smatra, da deželna vlada lahko 
stavi predloge radi varovanja kulturne in narodnostne avtonomije Slovencev v 
Primorju, ne pa glede teritorij al nega vprašanja. Poverjenik dr. Žerjav je mnenja, 
daje deželna vlada v tem oziru svojo nalogo s prebrano brzojavko izvršila. De- 
peša glede avtonomije Slovencev v Primorju ne bo napravila vtisa. Intervenirale 
pa naj bi politične stranke v Sloveniji ter zlasti zahtevale udeležbo zastopnika 
Slovencev. Sklene se, da nadaljnje korake pod vzamejo slovenske politične 
stranke. Člani vlade opozore na to svoje stranke. Stranke naj povdarjajo pri 
svojih intervencijah vprašanje mej, nadalje manj Sirijsko pravo Slovencev v Pri- 
morju in njihove gospodarske interese, zlasti interese zadružništva. 
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7.) Predsednik deželne vlade poroča, daje poslalo pereče vprašanje ali naj se 
begunsko taborišče v Stern¡šču pri Ptuju likvidira ali pa naj se taborišče indus- 
trijalizira na zadružni podlagi. O tem vprašanju je razpravljala posebna anketa, 
ki seje vršila dne 21. septembra 1920, v deželnem dvorcu. Pri anketi so bili 
zastopani vsi interesenti. Pozneje seje vršil dne 30. septembra 1920 v taborišču 
Sirnišče komisijski ogled. Predsednik prebere zapisnika o anketi in o komisij- 
skem ogledu. Se predno je prejel zapisnik komisijskega ogleda z dne 30. sep- 
tembra se je javil pri njem bivši poverjenik Propellili z zastopniki rokodelcev i/. 
Strnišča. Deputacija se je pritoževala, da so delavcem odpovedali prostore v 
taborišču in sicer za kratek rok 14 dni. Povdarjali so, da hočejo še nadalje izvr- 
ševati obrt v taborišču in da se nameravajo v to svrho organizirati na zadružni 
podlagi. Predsednik je ukrenil, da seje odpoved delavcem preklicala. Jasno pa 
je, da se obrat na stroške države ne more izvrševati, ker to državne finance pre- 
več obremenjujejo. Po njegovem mnenju bi deželna vlada ne mogla zagovarjati, 
da se taborišče izroči privatnemu kapitalu, če bi ga lahko prevzelo zadružništvo. 
Poverjenik dr. Verstovšek omenja, da se nahaja taborišče v zelo žalostnem sta- 
nju. Treba bo hitro nekaj ukreniti. Težave pa bodo nastale vsled pogodbe z last- 
nikom zemljišča, ker bi bili dolžni v slučaju, da se barake in naprave odstranijo, 
postavili zemljišče v prejšnji stan, kar paje skoraj nemogoče. Poverjenik Sernee 
smatra industrijalizacijo na zadružni podlagi za nemogočo. Poverjenik dr. Rav- 
nihar poroča, da seje ludi pri njem zglasila ista deputacija kot pri predsedniku 
deželne vlade. Zadružna misel se mu je zdela dobra. V tem času se mudi v Sti- 
li i šču svetnik Dermastia, ki bo po povratku podal podrobno poročilo. S podira- 
njem taborišča pa ne kaže preveč hiteli, ker je begunski urad zaznal, da namera- 
va italijanska vlada likvidirali puljski arzena I. S to likvidacijo bi bilo odpušče- 
nih kakih 1.200 delavcev. Verjetno je, da bo večje število teh delavcev prišlo k 
nam, ne bo pa mogoče vseh lakoj zaposliti. Edino zavetišče zanje bi bilo potem 
begunsko taborišče v Stmišču. Pogodba z lastnikom zemljišča po mnenju po- 
verjenika dr. Ravniharja za deželno vlado ni obvezna. Naša uprava je stopila 
samo v faktično stanje, nismo pa stopili v pogodbo.   . 

Načelno se sklene: I) da se likvidacija begunskega taborišča v Stmišču čim 
preje izvrši. Vendar naj se rezervira toliko barak kolikor jih je potrebnih za lam 
nahajaj oče se begunec in rodbine železničarjev. Rezervirajo se tudi barake za 
nadal ¡ne begunce, ki bi do reši ve jadranskega vprašanja • ven tue Ino prišli iz 
zasedenega ozemlja. Železniški upravi se da toliko prostora, da more spravili 
pod streho one družine, ki prebivajo še v vagonih. 
2) Zadružni interesenti in lastnik zemljišča Čučck se pozovejo, da slavijo glede 
na nameravano industrijalizacijo taborišča konkretne predloge s ponudbami. V 
pozivu naj se povdari, da bo deželna vlada dala prednost zadružnim podjetjem. 
Te ponudbe se morajo predložili predsedništvu deželne vlade za Slovenijo do 
konca tekočega lela. 
3) Pri končni likvidaciji taborišča, oziroma v kolikor je lo brez škode za celoto 
mogoče tudi pri prejšnji delni likvidaciji, se da poverjen i št vu za socijalno skrb, 

219 



poverjen i št vu za u • in bogo&istjc (za pletarsko .šolo v Ptuju) in zdravstvenemu 
odseku materijal, ki so ga pri komisijskih obravnavah reklamirali za se. (Precis.) 

8.) Vsi državni uradi, ki so potrebni za upravo jugovzhodnega dela Koroške, 
ki nam pripade po mirovni pogodbi se name ste v G u šta nju, ker je deželna vlada 
konstatirala, da so prostori tako za urade, kakor tudi za uradnike in njih družine 
v tem kraju na razpolago. Prostore naj zaseže občina. Naredba o pravici občin, 
da posegajo po stanovanjih (naredba št. 292 Ur. I. ex 1919), se razširi na trg 
Guštajn. Predloge radi organizacije politične uprave tega ozemlja pošlje pover- 
jen i št vo za notranje stvari ministerstvu notranjih del. (Notranje, Soc. skrb.. 
Precis.) 

9.) Vodja p overjen i št va za notranje stvari predlaga ponovno da se imenujejo 
vladni tajniki Klobčič, Kelte, Miroslav Scnekovič, dr. Hub ad in La zari ni za 
okrajne glavarje. Vprašanje službenega čina bivšega poverjenika Golic je izven 
razprave. Kritje za predlagana imenovanja je na razpolago. Predsednik ugotovi, 
da vlada soglasje, da se predlaga vladni tajnik Laza ri ni v imenovanje okrajnim 
glavarjem. Predlog glede ostalih štirih vladnih tajnikov da predsednik na glaso- 
vanje. Za predlog glasujejo vodja poverjen i št va za notranje, poverjenik za kme- 
tijstvo in predsednik deželne vlade, ostali poverjeniki glasujejo proti. Predsed- 
nik ugotovi, daje ostal predlog glede napredovanja vladnih tajnikov Klobčiča, 
Ketteja, Senekoviča in dr. Hubada v manjšini in da je s tem odklonjen. (Notra- 
nje) 

10.) Ministrstvu notranjih del se predlaga, da se imenuje računski svetnik 
Henrik Péteme 1 za računskega nadsvetnika extra stallini in za občinskega revi- 
zorja in revizorja regulativu i h hranil nie v VII. či nov ne m razredu in da se dodeli 
direktno dotičnomu referentu. (Notranje) 

11.) Pisarniški praktikant Franc Jeram se imenuje za kanelista v XI. činov- 
nem razredu. (Notranje) 

12.) Orožniški narednik - eertifikatist Fran Žajdcla se imenuje re vimini nad- 
zornikom v XI. einovnein razredu pri zboru polieijskih detektivov v Sloveniji. 
(Notranje) 

13.) Narednik - vodnik Ivan Škof se imenuje za policijskega kanelista v XI, 
činov nem razredu in se dodeli policijskemu oddelku okrajnega glavarstva v 
Celju. (Notranje) 

14.) Policijski pristav in vodja policijskega oddelka okrajnega glavarstva v 
Celju Fran Logar se predlaga ministerstvu notranjih del v imenovanje ravnatel- 
jem pomožnih uradov v Vili. činovnem razredu. Pristavu in vodji pomožnih 
uradov pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani Franu Finku se podeli naslov 
ravnatelja pomožnih uradov. (Notranje) 

15.) V svrho nakupa adaptacije in opreme Sehemaine vojašnice v Celju za 
invalidnico in invalidsko šolo, se dovoli komisiji za preskrbo vračajočih se voj- 
nikov v Ljubljani iz sredstev stvarne demobilizacije posojilo 2,500,000 K. (izvr- 
šeno) 

16.) Deželna vlada je v seji dne 28. junija 1920 dovolila komisiji za preskrbo 
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vračaj oč i h sc vojnikov v Ljubljani iz sredstev stvarne demobilizacije posojilo 
3,000.000 K, da napravi na Golniku zdravilišče za bolne na pljučih. Ker dovol- 
jeni znesek za napravo zdravilišča ne zadostuje, se komisiji za preskrbo vrača- 
joč ili se vojnikov pod enakimi pogoji in v isto s vrh o dovoli še posojilo 
2,000.000 K. (Izvršeno) 

17.) V Službenih Novi nah z dne 2. junija 1920 je izšla naredba o začasni 
pomoči invalidom in rodbinam padlih bojevnikov. Povišek po tej naredbi je 
tako neznaten, da ne bo ž njim vojnim žrtvam nič pomagano. Sklene se, da se 
pošlje ministerstvu za socijalno politiko in predsedniku ministrskega sveta br- 
zojavno poročilo, da deželna vlada ta povišek odklanja in prosi, da se povišek 
določi najmanj na 40 dinarjev mesečno odnosno na 8 dinarjev kakor se dejansko 
plačuje v Srbiji in Črni gori. (izvršeno) 

18.) Sprejme se naredba celokupne deželne vlade glede ukinjenja izplačeva- 
nja prispevka za preživljanje in naklonitcv. (Izvršeno) 

19.) Sprejme se naredba celokupne deželne vlade, s katero se izpreminja na- 
redba deželne vlade za Slovenijo z dne 10. septembra 1919, Ur. 1. št. 657 o us- 
tanovitvi pokrajinskega sklada za Slovenijo. (Soc. skrb) 

20.) Absolvirana gimnazijca l:ran Mejač" in Ivan Sclan se imenujeta za asis- 
tenta v XI. činovnem razredu pri statističnem oddelku poverjen i št va za socijalno 
skrbstvo. (Izvršeno) 

21.) Ministrstvu za poljedelstvo in vode se predlaga, da se imenuje vladni 
svetnik dr. Ivan Vrtaču i k dvornim svetnikom v V. činovnem razredu. (Izvršeno) 

22.) Ministrstvu pravde se predlaga, da se imenuje sedanji upravitelj jetniš- 
nice okrožnega sodišča v Mariboru Anton Hohnjec za ravnatelja v Vili, činov- 
nem razredu na dosedanjem službenem mestu. Imenovanje se izvrši brez razpi- 
sa. (Pravosodje) 

23.) Pisarniški ofieijal Alojzij Čueck pri jetnišniei v Mariboru se imenuje za 
preglednika jetnišniee v Mariboru v X. činovnem razredu. Doba od 15. febru- 
arja 1919 odkar je Čuček v službi jetnišniee se mu všteje v napredovalno dobo v 
višje prejemke. (Pravosodje) 

24.) Preglednik Viljem Frankcti dodeljen v službovanje pri računskem od- 
delku višjega deželnega sodišča v Ljubljani se p ride I i v nada Inj e službovanje 
moški kaznilnici v Mariboru kol preglednik v X. činovnem razredu. (Pravo- 
sodje) 

25.) Upravitelj jetnišniee deželnega sodišča v Ljubljani Valentin Gogala se 
uvrsti na s ¡ ste mi z¡ ran o mesto upravitelja v IX. činovnem razredu na dosedanjem 
službenem mestu. (Pravosodje) 

26.) Dr. Preobraženskemu se dovoli iz vseučiliškega fonda subvencija v 
znesku 10.000 K v svrho priprave za vseučiliško p roles uro. (Ukin bogočaslje) 

27.) Za tisk Wiest ha lerjc vega latinsko-slovenskega slovarja se dovoli iz vse- 
učiliškega fonda 25.000 K. 

28.) Prošnji inženirja Fcrjančiča5 za štipendijo iz vseučiliškega fonda se ne 
ugodi, ker ima vseučiliška uprava kredit v svrho podpiranja študij na razpolago. 
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(Uk in bogočastje) 
29.) M i ni ste rst vu p ros ve te se predlaga, da se pomakne dr. Valentin Koru •. 

ravnatelj na državni gimnaziji /. nemškim učnim jezikom v Ljubljani v IV. či- 
novni razred in síeer v smislu § • odstavek 2 državnega zakona z dne 19. sep- 
tembra 1898 drž. št. 173. (Uk in bogočastje) 

30.) Konce pini praktikant Josip Bcžck pri višjem šolskem svetu se imenuje 
provizoričnim koneipistom pri višjem šolskem svetu. (Uk in bogočastje) 

31.) Predlog, da se sprejme dr. Rudolf Bralanitscli. bivši profesor na prejšnji 
humanistični gimnaziji v Ptuju pogodbeno za profesorja nemščine na realni 
gimnaziji v Ptuju se odkloni. (Ukiii bogočastje) 

32.) Ravnotako se odkloni predlog, da se bivši profesor nemščine na Ruskem 
Maksim Blumenau sprejme pogodbeno v srednješolsko službo na državni gim- 
naziji v Ptuju. (Uk. in bogočastje) 

33.) Okrajnemu zastopu v Ptuju se dovoli zvišanje mostnine na mostu pri 
Borlu po tarifi, ki jo je sklenil okrajni zaslop ptujski. (Javna dela) 

34.) Začasni sluga pri okrožnem rudarskem uradu v Celju Ivan Usar se s 1. 
novembrom 1920 imenuje definitivnim z vsakokratnimi zakonitimi prejemki. 
(Javna dela) 

35.) Umobolna Marija Toman, sirota cestnega mojstra je dobivala do 27. 
oktobra 1920 miloščino. Ker se Marija Toman oskrbuje že dolgo let v hiralnici 
za umobolne najavile stroške, in ker se ne ve v koliko bi prišla miloščina fakti- 
čno v prid imenovani umobolni siroti, se podaljšanje miloščine odkloni. (Javna 
dela) 

36.) Št. Janžki premogovnik je prosil za zvišanje een premoga. Vprašanje je 
razmolrival ožji odsek za proučevanje een premoga Si. Janžkcga premogovnika. 
Na podlagi izjave tega odseka se vzame na znanje sledeči po višek prodajne cene 
za premog iz Št. Janžkcga premogovnika od I. julija t.l. nadalje in sicer: za de- 
beli premog po 515 K za tono, za drobni premog po 480 K za tono in za aprovi- 
zaeijski premog po 420 K za tono. Obenem se odredi, da bo osrednji urad dr- 
žavnih montan ¡stičnih obratov po svojih organih nadzoroval obratovanje, inve- 
sticijska dela in tozadevno knjigovodstvo podjetja. (Javna dela) 

37.) Pri generalnem komisarijatu za tujski promet bodo potrebne nekatere 
osebne spremembe. Dosedanji vodja generalnega ko mi sanjal a vladni svetnik dr. 
R. Andrejka je vpoklican v službovanje k predscdiiištvu deželne vlade. Poverje- 
nik za javna dela predlaga, naj se vodstvo generalnega koniisarijata poveri vpo- 
kojenemu šolskemu nadzorniku Majerju. Ker pa nadzornik Maj er in tajnik ge- 
neralnega komisarijala • ad i ura vslcd osebnega nesoglasja ne moreta ostati već 
skupaj pri generalnem komisarijatu, naj se Bad i uri odpove služba, obenem pa 
naj se mu poišče primemo mesto računskega uradnika. Po informacijah je dele- 
gacija m ini siisi va financ pripravljena sprejeti Bad i uro v svojo službo. Na mesto 
• adi u re naj bi sc namestil pri generalnem komisarijatu vpokojeni mornariški 
superijor Ambrož bivajoč sedaj v Pred trgu pri Radovljici. Temu predlogu ugo- 
varja poverjenik dr. Žerjav, ker smatra, daje Badiura ravno za delo pri general- 
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nem komi sar ij at u zelo sposoben. Tudi smatra, da bi ne bilo v interesu tujskega 
prometa, da se namestita pri generalnem komisarijatu dva vpokojenca. Po nje- 
govem mnenju bi se moralo mesto vodje generalnega komisarijata razpisati. 
Sicer bi bilo pa treba stvar še natančneje pojasniti. Sklene se, da se odločitev o 
lej stvari odloži in da se vpraša za mnenje prometni svet. (Javna dela) 

38.) Vslcd sklepa deželne vlade z dne 20. oktobra 1920, seje vršila anketa za 
presojo cen premoga ob soudeležbi zastopnikov delavstva in Trboveljske druž- 
be. Pregovori niso do ved I ¡ do sporazuma, ker so bile zahteve delavstva tako 
visoke, da jim ni bilo mogoče ugoditi, ne da bi se obenem znatno zvišale cene 
premoga. Pri anketi seje dognalo, da so rudarji vobče dobro plačani, vendar se 
pa zde prejemki pomožnih delavcev, delavk in mladoletnih razmeroma nizki. 
Poverjenik za javna dela predlaga naj deželna vlada sklene, da se zastopniki 
delavstva in Trboveljske družbe povabijo na ponovno razpravo na sledeči pod- 
lagi: 
1) Trboveljska družba naj dovoli brez povišanja cen premoga, da se minimalne 
plače najnižjih kategorij sorazmerno povišajo. Ravnotako se naj dovoli 10 % no 
povišanje akordnih mezd in sicer tudi brez. povišanja cen premoga. 
2) Brez povišanja cen premoga naj Trboveljska družba dovoli posebne procen- 
tualne nagrade oziroma povi še k mezd za večji uspeh dela. Na ta predlog bo po 
mnenju poverjenika za javna dela Trboveljska družba pristala. Pri pogajanjih 
naj se razpravlja o obeh predlogih kumulativno. Sprejeto po predlogu. (Javna 
tlela. Rudarsko glavarstvo) 

Konce seje ob 21 1/2. uri. 

Dr. Btjl.r. Dr. B. Ir. 
zapi sn i k ar. predsed ni k. 

Original. Zapisnik obsega 11 strani. Lesovi ns k i papir brez. vodnega znaka. Na prvi 
strani pripis s svinčnikom "Popraviti". Predsednik dr. Breje in zapisnikar dr. Bogataj sla 
zapisnik parafirala. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčni- 
kom. 

" Hristie Kosin, diplomat, minister. Rojen 1852 v Beogradu. Visoko šolo v Beogra- 
du, študij je nadaljeval v Nemčiji in Franciji. Najprej je služboval v sodni službi, nato v 
diplomaciji, 1888-1894 je bil načelnik v ministrstvu za zunanje zadeve, 1895 poslanik v 
Bukarešti, 1897 minister za pravosodje, 1899 poslanik v Rimu, 1900-1903 poslanik na 
Dunaju, po 1. svetovni vojni je služboval v ministrstvu za zunanje zadeve. 1920 je bil 
jugoslovanski delegat v plebiscitni komisiji na Koroškem. 

3 Mcjač Fran, pomožni sekretar. Rojen 1898 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 
1917, 4 semestre prava v Ljubljani. Služboval je od 1917 dalje kot pisarniški pomočnik 
pri državni komisiji za preživljanje, 1920 je bil asistent statističnega odseka v oddelku 
za socialno politiko, 1923 je bil razrešen službe, 1924 je bil sprejel v službo pri prosvel- 
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nem oddelku velikega županstva Ljubljanske oblasti, nato pri prosvetnem oddelku ban- 
ske uprave, kjer je dobil naziv pomožni sekretar. 

Preobražcnski Nikolaj l-j odoro vi • dr., univerzitetni profesor. Rojen 1893 v Nižjem 
Novgorodu v Rusiji, umrl 1970 v Zadru. Študij zgodovine v Rusiji in v Pragi 1914. Med 
1. svetovno vojno je bil interniran v Gradcu, kjer je obiskoval slavistični seminar, 1921 
je doktoriral v Pragi. Lela 1922 je poslal lektor ruskega jezika na filozofski fakulteti v 
Ljubljani, nato je bil predavatelj ruske književnosti do 1958, nato je odšel na filozofsko 
fakulteto v Zadar, kjer je bil redni profesor do 1963, zatem je bil profesor ruščine na 
Gckhejevi univerzi v Frankfurtu. Objavil je učbenik ruskega jezika, več Člankov in kri- 
tik, bilje prevajalec slovenske literature v ruščino in ruske literature v slovenščino. 

5 FcrjanČiČ Kornelij ing. rudarstva. Rojen 1880 v Celoveu. Realko v Idriji, rudarsko 
visoko šolo v Pftbrannt. Služboval je od 1916 dalje kot praktikant v rudniku v Chabaro- 
vieih, bil je rudarski inženir v rudnikih Bosne in Hercegovine, 1927 je postal ravnatelj 
rudarske šole v Celju. 

I761 

ZAPISNIK 
176. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 10. NOVEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za nk in bogočastje 
dr, Verstovšck, poverjenik za javna dela inž. Sernec, poverjenik za kmetijstvo 
Jan, poverjenik za soeijalno skrb dr. Ravni liar, vodjo pove rje niši va za notranje 
si vari nadomestuje dvomi svetnik Kremcnšek. 

ZaČelek seje ob 16. uri. 

1.) Deželna vlada pritrjuje, da si stanovanjski urad v svrho zgradbe pritlične- 
ga poslopja za uradne prostore najame posojilo okrog 400.000 K in sicer okrog 
100.000 K iz stanovanjskega fonda, 300.000 K pa iz demobilizacijskega sklada. 
Amortizira se predvsem predujem iz stanovanjskega fonda, potem pa posojilo 
demob i 1 i zacij skega skl ad a. 

2.) Zveza industrij cev poroča, da so morala mlinska podjetja dovoliti zviša- 
nje mezd. Vsled tega prosi Zveza industrij •• v, da deželna vlada razveljavi na- 
redbi štev. 760 Ur. 1. iz leta 1919 in štev. 181 Ur. 1. iz 1920, s katerima je bila 
določena maksimalna mlevnina in da žitni zavod in druge javne aprovizačne 
naprave na novo določi mlevnino z znatno zvišanimi postavkami. Odsek za 
prehrano ugovarja zvišanju mlevnine, strinja se pa s tem, da se predmetni na- 
redbi sploh razveljavita. Sprejme se naredba eclokupnc deželne vlade za Slove- 
nijo v sporazumu z odsekom ministrstva za prehrano, s katero se razveljavljata 
naredbi deželne vlade z dne 29. novembra 1919, Ur. I. štev. 760 in z dne 12. 
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aprila 1920, Ur. I. štev. 18). 
3.) Načelno se pritrdi predlogu odseka za prehrano, da naj se državni žilni 

zavod opusti in da se naj ustanovi delniška družba ki bi prevzela proti odkupni- 
ni, ki se bo določila na podlagi bilance, vse premoženje žitnega zavoda z vsemi 
njegovimi pravicami in doli.iiostmi. Delniška družba bi stala glede razdeljevanja 
blaga pod nadzorstvom odseka za prehrano. Direktor odseka za prehrano se 
pooblašča, da prične radi preustroja žitnega zavoda obvezna pogajanja s zastop- 
niki "Gospodarske zveze", "Nakupovalne zadruge" in "Zveze slovenskih zad- 
rug" s pridržkom odobritve od strani deželne vlade. Pred no bo nova akcijska 
družba vložila prošnjo za koncesijo, mora odsek za prehrano o stvari še poročati 
in predložiti družbeni statut oziroma spremembe že predloženega statuta, ki bi 
se morda do lega časa izvršile. 

4.) Deželna vlada je v seji dne 21. julija 1920 dovolila komisiji za upravo 
kranjske deželne imovine za elektrarno na Završnici posojilo 2,000.000 K proti 
4 % obre sto vanj u iz sredstev stvarne demobilizacije. Komisija za upravo kranj- 
ske deželne imovine prosi, da se to posojilo izplača brezobrestno. Sklene se. da 
se glede na to, da se bo posojilo 2,000,000 K porabilo za investicije, ki se v 
prvem Času ne bodo obrestovale za dobo dveh let, obresti spregledajo in da se 
bo glede obrestovanja po preteku dveh let sklepalo na éventuel no novo prošnjo. 

5.) Odobri se, da komisija za upravo kranjske deželne imovine izroči dijaški 
ustanovi zaklad in učiteljski ustanovni zaklad v upravo poverjen i št vu za uk in 
bogočastje odnosno, da to poverjeni št vo prevzame imenovana ustanovna zakla- 
da (spis predsedništva deželne vlade 12.458 iz leta 1920). 

6.) Ravno tako se odobri, da se izroči komisija za upravo kranjske deželne 
imovine poverjen i št vu za kmetijstvo v upravo Kal ist rov Srenj s ki ustanovni za- 
klad (spis predsedništva deželne vlade štev. 12.456 iz leta 1920). 

7.) Odobri se, da komisija za upravo kranjske deželne imovine ¡zroči zdrav- 
stvenemu odseku v upravo vse bolniške ustanove (spis predsedništva deželne 
vlade 12.457 iz leta 1920). 

8.) Komisija za upravo kranjske deželne imovine je v seji dne 6. julija 1920 
sklenila, da morajo vsi državni uradi inventarne predmete, ki so jih dobili iz 
imovine bivše vojvodine kranjske plačati po dnevni ceni. Predsednik deželne 
vlade z ozi rom na ta sklep omenja, da se univerza ne bo mogla trajno vzdržati v 
deželnem dvorcu, zlasti če dobimo z novo ustavo pokrajinsko skupščino in po- 
sebne pokrajinske urade. V tem slučaju bi avtonomna uprava vse te inveníame 
predmete še lahko potrebovala. Tudi sicer sedanji Čas ni ugoden za prodajo. 
Vslecl tega ne kaže, da bi kranjska dežela že sedaj prodala. Sklene se, da se na- 
vedeni sklep komisije z dne 6. julija 1920 ne odobri, pač pa naj državni uradi 
plačajo za vporabo inventarnih predmetov, ki so last bivše vojvodine Kranjske 
primerno odškodnino iz kreditov za nabavo inventarja. 

9.) Predsednik deželne vlade poroča, daje v podobnem smislu odobril sklep 
komisije za upravo kranjske deželne imovine, da se izroči deželna prisilna dela- 
vnica v upravo zdravstvenemu odseku. Glede premičnega inventarja je določil. 
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da naj zdravstveni odsek kupi po dnevni ceni vse one inventurne predmete, ki 
se z rabo uničijo, kakor živila, krma i id., da pa komisija pridrži lastninsko pra- 
vico glede vseh osmi ¡h in ve mamili pred niel o v s irajno vrednostjo. Za uporabo 
teli inventarnih predmetov mora plačati z zdravstveni odsek primerno oškoclni- 
no. Poročilo se vzame na znanje. 

10.) Komisija za upravo kranjske deželne imovine je ugotovila obračun s tr- 
govcem Ferdinandom Gruško iz. različnili kupčij, ki j ili je GruŠka sklepal po 
naročilu deželnega glavarja dr. Suštcršiča oziroma njegovega namestnika dr. 
La m peta. Ta račun izkazuje znesek J 97.143 K v dobro deželni upravi. Komisija 
je v seji dne 15. oktobra 1919 sklenila vložiti proti G ruški tožbo radi 197.143 K 
tožba pa ni bila vložena, pač paje komisija za upravo kranjske deželne imovine 
pozneje dne 6. julija 1920 sklenila, da se tožba proti Gruški za sedaj opusti, 
poskusiti pa bi bilo treba, če bi bilo mogoče z Gruško doseči kako poravnavo. 
Za sklep komisije je bila merodajna okolnost, daje mrtva glavna priča dr. Lam- 
pe in da ni na razpolago proti Gruški noben ili zanesljivi li dokazil. V s led tega ni 
mnogo upanja, da bi izpadla tožba v prid dežele Kranjske, pač pa bi I ali ko deželi 
narasli veliki pravdni stroški. Sklep komisije z dne 6. juliju 1920 se iz navede- 
ni li razlogov odobri. Pravni zastopnik komisije za upravo kranjske deželne imo- 
vine naj pa študira vprašanje če se ne bi dal znesek 197.143 K izterjali od onili. 
ki so neupravičeno in proti predpisom sklepali pogodbe z Gruško. 

I L) Bivši deželni odbor kranjski je kupil od trgovca Sond e regge rja v Švici 
100 glav goveje živine. Kupnina za živino seje ugotovila na 220.524 frankov, 
ni se pa plačala, ker je bil dogovorjen odlog plačila do 31, decembra 1920 ozi- 
roma če bi takrat ne bilo mogoče dobiti 100 frankov švicarske veljave za 101) 
kron avstrijske veljave, se rok za plačilo podaljša do 31. decembra 1921. V tem 
roku se pa mora kupnina brezpogojno plačali v kronski valuti po tedanjem kur- 
zu. Komisija za upravo kranjske deželne imovine že dalja časa študira vprašan- 
je, kako naj • se kupnina plačala. Med drugim je Sonderegger po svojem ljub- 
ljanske ni od vein i ku podal predlog, da naj bi .se njegovi tviclki dovolil kompen- 
zacijskim potom izvoz klavne živine 1er eventuelno žita in moke. Ljubljanski 
tvrd k i Hinko Privšek in mesar Cerne s katerimi stoji Sonderegger v kupčij.skih 
zvezali, bi bili pripravljeni, ako se pristane na Sonde regge rje v predlog odstopiti 
dve tretjini čistega dobička, ki bi ga napravili deželni vladi v povračilo tega 
dolga. Deželna vlada naj bi samo preskrbela dovoljenje za izvoz in prometna 
sredstva. Kupčije bi ko inercije I no vodila deželna banka. Na ta način bi se dolg 
sukcesivno znatno zmanjšal. Sklene se, da se dolg firmi Sonderegger z oziram 
na sedanje neugodno stanje valute za sedaj ne poplača, ker se more upati, da se 
bo kurs naše valute do konca leta 1921 še /boljšal. Ker je izvoz živine in žila z 
omejitvami prost, se v principu pritrdi, da se kupčije izvrše, če se dajo izpeljati 
brez matcrijclnih obveznosti za deželo kranjsko. 

12.) Dr. Rcinhold Kersclibainner" se sprejme v državno službo pri poverje- 
ni št vu za javna dela in sicer v IX. Č i no vnem razredu z naslovom kot ga imajo 
upravni uradniki poverjen i št va za javna dela v IX. č i no vnem razredu. Štejejo se 
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mu službena leta od 11, julija 1911 nadalje. 
13.) Dvorni svetnik Kremenšek poroča, daje poverjen i št vo za notranje stvari 

poslalo ministerstvu notranjih del poročilo radi priklopi tve občine Jezersko k 
okrajnemu glavarstvu v Kranju in glede organizacije politične uprave za mežiš- 
ko dolino. V tem ozi ni je poverjen ¡št vo predlagalo, da se ustanovi v Gu.štajnu 
okrajno glavarstvo, če bi pa to ne bilo mogoče, pa politična ekspozitura. Pover- 
jen i Št vo za notranje stvari je informirano, da bo mi ni ste ist vo predlogu odobrilo. 
Poročilo se vzame na znanje. 

14.) Prošnja poročnika Janka Milost za sprejem v državno službo kot pisar- 
niški aspirant pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani, se odkloni. 

15.) Odkloni se tudi prošnja sudskega kapetana Gustava Dolinšeka za spre- 
jem v državno službo pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani v lastnosti poli- 
cijskega nadkomisarja. Policijsko ravnateljstvo je treba opozoriti, da čim preje 
poroča, koliko mest bi bilo treba pri policijskem ravnateljstvu še zasesti, da se 
potem ta mesta razpišejo v Uradnem listu. 

16.) Konceptni praktikant Janko Osojnik se premesti od okrajnega glavarstva 
v Črnomlju k okrajnemu glavarstvu v Brežicah. 

17.) Pri tej priliki opozarja poverjenik dr. Verstovšek na skrajno neugodne 
razmere v apaški kotlini in pri Gornji Radgoni. Po vda rja, da bi bilo treba name- 
sto eksponenta v Gornji Radgoni postaviti energičnega uradnika. Avstrijski 
denar v apaški kotlini Še vedno ni zamenjan. Javni nameščenci v teli krajih baje 
še vedno dobivajo prejemke iz Avstrije. Dvorni svetnik Kremenšek pojasni, da 
se vrši glede nadomestitve eksponenta Lcvičnika v Gornji Radgoni preiskava in 
da bo vprašanje čim preje definitivno rešeno. Poverjeništvo za notranje je bilo 
na te razmere že opozorjeno. Delegaciji ministerstvu financ se pošlje dopis radi 
izmenjave avstrijskega denarja. 

18.) Dvorni svetnik Kremenšek opozarja, daje potrebno, da vsak konceptni 
uradnik pred definitivnim imenovanjem za konci pi sta ali komisarja napravi 
politični praktični izpit. Onim, ki so bili brez. praktičnega izpita že imenovani 
naj se tla gotov rok za izpit oziroma se jim naznani, da tako dolgo ne bodo mo- 
gli napredovati, dokler ne napravijo praktičnega izpita. Največ takih imenovanj 
se je izvršilo pri pove rje ni Št vu za socijalno skrb. Poverjenik za socijalno skrb 
omenja, da imajo uradniki njegovega poverjeni.štva popolnoma specijaliziran 
delokrog, da za nje splošna upravna veda ni tolikega pomena ter da so tudi tako 
zaposleni, da nimajo prilike študirati z i roma prakticirati pri drugih resort ili. 
Sicer pa ne ugovarja, da se uvede tudi za administrativne uradnike njegovega 
resorta praktični izpit. Načrt glede polaganja političnega praktičnega izpila se 
predloži v obravnavo v eno prihodnjih sej. 

19.) Florijan Zupane se imenuje namestnim učiteljem na dvorazredni trgov- 
ski šoli v Mariboru za šolsko leto 1920/21 in sicer z letno plačo 2.100 K ter 
pripadajočimi draginjskimi doki udarni. 

20.) Učno mesto strojnega inženirja na državni obrtni šoli v Ljubljani v IX. 
činovnem razredu se podeli s pravomočnostjo od L novembra 1920 inženirju 
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Rudolfu S koč irj ir. 
21.) Odobri sc sklep občinskega svela ljubljanskega z dne 17. julija 1920, da 

se regulačni načrt severnega dela mesta Ljubljane spremeni v toliko, da se opu- 
stita dve eesti, ki sla po regulačnem načrtu projektirani preko zemljišča strojnih 
tovarn in livarn v Ljubljani. 

22.) Dovoli se uporaba zidarske opeke malega formata še do 31. deeembra 
i 921, vendar se sme vporabljati samo že ¡zgotovljena opeka lakega formala. 
Nadaljnjo izdelovanje lake opeke ostane prepovedano. 

23.) Za dela, ki so potrebna, da se spravi anatomičm institut v surovem pod 
streho, se dovoli vseučilišču v Ljubljani iz fonda, ki ga opravlja poverjen i št vo 
za javna dela potreben kredit. Potrebščina bo znašala okrog 300.000 K. 

Konee seje ob 18 1/4. uri. 

zapisnikar. predsednik. 
Dr. Bogalaj l.r. Dr. Brejc l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Le so vinski papir brez vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

" Kcrschbaumcr Rcinhold dr., pravnik, odvetnik. Rojen 1888 pri Sv. Štefanu v Zilj- 
ski dolini. V državno službo je vstopil 1920 pri gradbeni direkciji v Ljubljani, kjer je 
služboval do 1924, nato je bil odvetniški kandidat, 1930 je postal samostojen odvetnik 
na Ptuju in v Celju, 1934 je bil izbrisan iz odvetniške evidence, 1941 se je izselil v 
Nemčijo. 

3 Skočir Rudolf ing. strojništva, profesor. Rojen 1891 v Podgori pri Gorici, umrl 
1978 v Ljubljani. Realko v Gorici, strojništvo na tehniški visoki šoli na Dunaju 1920. 
Služboval je na državni obrtni šoli, kasnejši tehniški srednji šoli v Ljubljani, kjer je bil 
1926 imenovan za profesorja. 

•i 

I771 

ZAPISNIK 
177. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 17. NOVEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za »k in bogočastje 
dr. Vcrstovšck, poverjenik za kmetijstvo Jan, poverjenik za javna dela inž. Ser- 
nec, poverjenik za socijalno skrb dr. Ravnih ar, vodja poverjeni št va za notranje 
stvari dr. Pitamie. Med sejo pride ludi poverjenik za pravosodje dr. Žerjav. 

Začetek seje ob 16. uri. 

ie 
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1.) Prcdscdništvo dežel »• vlade je prejelo od odseka za prehrano poročilo, da 
je ministerstvo za prelirano in obnovo dežel razveljavilo razsodbo proti trgov- 
skemu zastopnik» Ivanu Sušniku, ki je bil obsojen vsled veriženja s starimi 
vrečami, osmi za vozove, žeblji itd. Ministerstvo utemeljuje svojo razsodbo s 
tem, da imenovane stvari ne spadajo niti med živežne potrebščine, niti v vrsto 
blaga, ki se more smatrati za nujno potrebščino (obutev, obleka, kurivo) in da le 
stvari ne morejo tvoriti predmeta kaznovanja v smislu naredbe ministerstva za 
prehrano z dne 7. marea 1919 A. štev. 2684 odnosno v smislu naredbe o preskr- 
bi prebivalstva z ljudsko in mesno hrano. Na to razsodbo je poslal odsek za 
prehrano ministerstvu utemeljeno predstavko, dobil paje odgovor, da minister- 
stvo ne more dovoliti, da se izraz "živežne in gospodarske potrebščine" inter- 
pretira drugače, kakor da se pod tem izrazom razume samo ljudska in mesna 
li rana ter predmeti nujne potrebe (obleka, obutev, kurivo). Poročilo odseka za 
prehrano se vzame na znanje in se o njem obvestijo verižniški uradi. Sieer pa se 
stvar ne objavi. Na slednje se opozori tudi odsek za prehrano. (Preds. 12621) 

2.) Predsednik deželne vlade predloži v razpravo vprašanje ali naj deželna 
vlada predlaga eentralni vladi, da uvede z avstrijsko vlado pogajanja radi slo- 
venskega mi nori letnega šolstva na Koroškem. K on ferirai je o tem vprašanju, 
zlasti o naših pravicah in obveznostih, kijih imamo v tem pogledu po mirovni 
pogodbi, z ministrom dr. Žolgerjem. Dr. Žolger je izjavil, da imamo po posebni 
pogodbi v tem pogledu iste dolžnosti kot Avstrija, samo da seje naša država 
zavezala napram amanti ne pa napram Nemški Avstriji, ki vsled tega ni kompa- 
c i scen t, pač paje pogodba sklenjena v njeno korist. Pravice do kakega protekto- 
rata glede naših sorojakov na Koroškem, Jugoslavija formelno nima. Za reševa- 
nje takih vprašanj je pristojen ožji odbor lige narodov. V razgovor se pa morejo 
spraviti samo posamezni konkretni slučaji kršitve minoritetnih narodnostnih 
pravic. Vsled tega ta stvar za nas ni večjega praktičnega pomena 

Vprašanje je kako naj najbolje varujemo minori teme pravice koroških Slo- 
vencev. Če prepustimo inicijativo ljudstvu samemu, to ne bo imelo uspeha. Že v 
stari Avstriji s svojimi zahtevami glede šolstva na Koroškem nismo imeli uspe- 
ha. Najboljše bi bilo, da bi naša vlada povabila avstrijsko vlado na razgovor, da 
se mi nori teine pravice glede slovenskega šolstva na Koroškem u gotove potom 
pogodbe. To bi bilo na mestu, ker imamo napram Nemcem iste dolžnosti kot 
Avstrija napram Slovcneem. V načrtu za minoritetno šolstvo, ki ga je izdelala 
posebna anketa, je predvidena popolnoma izvedena šolska avtonomija. Vpraša- 
nje je, kaj bi Nemci v šolskem oziru pri nas še mogli dobiti in če bi bile te ugod- 
nosti za Nemee v sorazmerju z onimi, ki bi jih mogli doseči s pogodbo za koro- 
ške Slovence. 

Na povabilo predsednika deželne vlade poroča poverjenik dr. Verstovšek, da 
imajo Nemci v Sloveniji celo realno gimnazijo z nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani. Slovenščina je na tem zavodu obvezen predmet. Absolventi se lahko 
vpišejo na univerzo, pa tudi na tehniko, ker je gimnazija realna. Glede ljudskega 
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tie Ici. Rudarsko glavarstvo. Že izvršeno, ¡igtj) 
10.) Višji živinozdravnik Anton Uršič se vpokoji na podlagi prejemkov, ki 

jih je užival v štajerski deželni službi. (Kmetijstvo) 
11.) Predlog poverjeni.št va za kmetijstvo, da se višjemu vinarskemu nadzor- 

niku Francetu Matjašiču dovoli osebna doklada letnih 1.000 K in tako povišani 
plači odgovarjajoča višja draginj ska d ok lada se odkloni, ker za to ni pravega 
povoda. 

12.) Predlog poverjeništva za kmetijstvo, da se podeli vpokojenemu vladne- 
mu svetniku Otonu pl. De teli" naslov in značaj dvornega svetnika se odkloni, 
ker mu takega naslova in značaja kot vpokojencu ni mogoče priznati. Tudi pred- 
log, da se mu podeli sumo naslov dvornega svetnika ostane z glasovi poverjeni- 
kov Serneca, Jana in vodje poverjeništva za notranje stvari P it umica v manjšini. 
(Kmetijstvo) 

13.) Franc Čep lak se imenuje za upravitelja zdravilišča na Golniku v X. či- 
t)ovnem razredu I. plačilna stopnja. (Sac. skrb.) 

14.) Pavla Wiesinayer se imenuje za kanciistinjo v XI. činovnem razredu I. 
plačilna stopnja pri invalidskem oddelku poverjeništva za socijalno skrb v Ljub- 
ljani. (Soc. skrb.) 

15.) Odobri se poročilo poverjeništva za socijalno skrb, da celokupna dežel- 
na vlada za Slovenijo m i ni stersl vu za socijalno politiko predlaga, da dovoli 
mi n i ste rsk i s vel kredit v znesku 2,500.000 K v s vrbo podpiranja nezaposlencev 
v Sloveniji. Ta kredit naj se krije iz rezervnih budžetu i h fondov oziroma naj 
minis terski svet dovoli v gornjo s vrh o naknadni kredit. Predlog se utemeljuje z 
vedno bolj rastočo nezaposlenostjo industrijskega delavstva nastalo vsled indu- 
strijske krize v Sloveniji. (Soc. skrb. I, II, Javna dela) 

16.) Pri tej priliki se sklene, da gospod poverjenik za javna dela stavi deželni 
vladi predloge glede sklicanja ankete, ki naj razpravlja vprašanje izvozne carine 
in stagnacije industrije v Sloveniji. (Sac. skrb. H) 

17.) Ministerslvu prosvete se predlaga, da se imenuje za ravnatelja licejske 
knjižnice v Ljubljani v Vil. činovnem razredu tačasni vodja licejske knjižnice 
dr. Avgust Žigon'. Za knjižničarja na licej ski knjižnici v Ljubljani v IX. činov- 
nem razredu se imenujeta dr. Josip Puntar4, suplent na 11. državni gimnaziji v 
Ljubljani s tem, da se mu vštejejo dosedanja službena leta v državni službi, in 
dr. Avgust Pirjevcc5. suplent na državni realki v Ljubljani. Tudi njemu se vra- 
čunajo dosedanja vštevna leta. Nadalje se imenuje za asistenta na licejski knjiž- 
nici v X. činovnem razredu dr. Milko Kos, znanstveni sotrudnik na licejski 
knjižnici. Vračuna se mu dosedanje službovanje v državni službi. Za praktik an- 
tinjo na licejski knjižniei z adjutumom 2.100 K ¡n s pripadajočo draginjsko do- 
ki ado se imenuje dr. Melita Pivec. Odklonita se prošnji dr. Evgen Miillerja- 
Diethenhofa, ker ne razume slovenščine in dr. Ivana Šanda6. duhovnika pokoju, 
ker je že prekoračil 50. leto starosti. (Uk in bogočastje) 

18.) Iz sredstev stvarne demobilizacije se dovoli brezobrestno posojilo 
100.000 K kot osnovni fond za izdelavo stružnih strojev za obdelovanje kovine. 
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Fond upravlja ravnateljstvo državne obrtne šole v Ljubljani. (Ukin bogočastje) 
Konec seje ob 3/4 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lcsovinski papir brc/, vodnega znaka. Zapisnik 
ima več popravkov in dopolnil s Črnilom. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvede- 
no naknadno s svinčnikom. 

2 Détela Oton pL Rojen 1865 v Oplotniei, umrl 1946 v Mariboru. Služboval je pri 
deželni vladi v Ljubljani od 1888 dalje, dokončno je bil nastavljen 1908 pri komisiji za 
odkup in uravnavo zemlji Ski h bremen, nato pri komisiji za agrarne operacije za Kranj- 
sko, kjer je bil vladni svetnik in upokojen. 1929 je bil izvoljen za predsednika nove 
kmetijske družbe za Slovenijo. Bil je lastnik graščine Turn pod Novim gradom pri 
Preddvoru. V letih 1941-1945 je bil župan v Preddvoru, decembra 1945 je bil določen 
za izselitev inje bil odpeljan v zbirno taborišče v Mariboru. 

•' Žigon Avgust dr., umetnostni in literarni zgodovinar, bibliotekar. Rojen 1877 v 
Ajdovščini, umrl 1941 v Ljubljani. Končal slavisliko in umetnostno zgodovino na Du- 
naju, doktoriral v Gradcu 1909. Služboval je od 1904 dalje na gimnaziji v Kranju, Ljub- 
ljani in Gorici, 1905-1909 na inštitutu za zgodovino umetnosti na Dunaju, 1910 dalje 
kot bibliotekar v licejski biblioteki v Ljubljani, 1925 je bil upokojen. Raziskoval je 
zlasti delo pesnikov Prešerna in Levstika. Svoje razprave je objavljal v Zborniku Matice 
Slovenske, LZ, DiS, ČZN, Slovanu. Leta 1941 so ga ustrelili Italijani. 

* Puntar Josip dr., profesor, bibliotekar. Rojen 1884 na Uncu, umrl 1937 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1904, klasično filologijo na Dunaju in v Gradcu, promovi ral v 
Gradcu 1918. Poučeval je od 1913 dalje na gimnazijah v Ljubljani, Gorici in ponovno v 
Ljubljani, 1920 je postal bibliotekar v licejski biblioteki v Ljubljani. Bilje idejni pristaš 
Janeza Evangelista Kreka. Po letu 1920 je proučeval starejšo politično zgodovino Slo- 
vencev. Svoje članke je objavljal v katoliških listih. 

5 Pirjcvcc Avgust dr., profesor, bibliotekar. Rojen 1887 v Gorici, umrl 1943 v tabo- 
rišču Guscn pri Mauthausnu. Realko v Gorici, tehniko in slavisliko na Dunaju z diserta- 
cijo 1913. Poučeval je na srednjih Šolah v Trstu in Ljubljani od 1917 dalje, 1921 je 
postal bibliotekar v licejski biblioteki, kasnejši Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, kjer je vodil rokopisni oddelek, 1943 je bil aretiran in odpeljan v italijanske 
zapore, nato v Nemčijo, kjer je v taborišču Guscn umrl. Objavil je številne razprave, 
članke in knjižne ocene iz slovenske literarne, politične in gospodarske zgodovine in 
številne biografije za Slovenski biografski leksikon.. 

6 Šanda Jane/, dr., duhovnik, pesnik in kritik. Rojen 1870 v Rogatcu, umrl 1927. Bo- 
goslovje je končal 1896, opravil doktorat iz modroslovja. Duhovniški poklic je opravljal 
od 1896 dalje, po upokojitvi je Živel v Rogatcu. 
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178' 
ZAPISNIK 
178. S UJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 24. NOVEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Brejc, poverjenik za uk in bogočastje 
dr. Verstovšek, poverjenik za javna dela inž. Serncc, poverjenik za kmetijstvo 
Jan. vodja poverjen i št va za notranje stvari dr. Pi ta mie, poverjenik za pravosodje 
dr. Žerjav in poverjenik za socijalno skrb dr. Ravni h ar. 

Začetek seje ob 16. uri. 

1.) Pri polkovnib okrožnih komandah v Sloveniji je ostalo še nekaj civilnih 
oblek, ki pripadajo deloma a) pripadnikom Nemške Avstrije, b) našim državlja- 
nom, katerih imena so znana, ni pa znano katerim občinam in okrajnim glavar- 
stvom pripadajo in c) osebam, ki stalno žive v zasedenem ozemlju. Pri vojaški 
intendanci za Slovenijo je nerešenih še mnogo prošenj vojaških obvezancev, ki 
prosijo za povrnitev svoje civilne obleke. Sklene se, da se obleka pod a) in b) 
predvsem nakaže vojaški intendanci za Slovenijo, dajo razdeli med one prosil- 
ce, katerih prošnje za povrnitev civilne obleke oziroma za denarno odškodnino 
se še niso mogle rešiti. Dokler se ne vrnejo vsi vojni ujetniki, se event, preosta- 
nek oblek rezervira za vojne ujetnike. Morebitni končni preostanek se izroči 
svoječasno poverjen i št vu za socialno skrb. Obleka oseb iz zasedenega ozemlja 
se stavi na razpolago uradu za zaščito beguncev, ki naj skuša najti primeren 
modus, dajo dobe pravi lastniki. 

2.) Posamezni državni uradi imajo v upravi različna deželna poslopja, ki de- 
loma sploh niso zavarovana, deloma pa so zavarovana za prenizke zneske. Ko- 
misija za upravo kranjske deželne imovine predlaga, da poverjeništvo za kme- 
tijstvo znova zavaruje proti požaru ona deželna poslopja, kijih ima v upravi in 
da druga poverjeništva oziroma zdravstveni odsek v upravo jim izročena po- 
slopja zavarujejo za svoto, ki odgovarjajo sedanji stavbeni prednosti. Zavarova- 
nje naj se izvrši sporazumno s komisijo. Predlog komisije se soglasno sprejme. 

3.) Na predlog kuratorija deželne banke in komisije za upravo kranjske de- 
želne imovine se sklene, da se od 1. novembra t.l. nadalje povišajo sledeči 
uslužbenci kranjske deželne banke in sicer: 

I) nadsvetnik Ivan Mikuž na 3. stopnjo VI. plačilnega razreda s plačo letnih 
8.000 K in aktivitetno d o klado letnih 1.288 K; 2) kontrolor Janko Hočevar na 4. 
stopnjo Vili. plačilnega razreda s plačo letnih 4.800 K in aktivitetno dok lado 
letnih 966 K; 3) nado fíe ¡j a I Jože J cretina na 5. stopnjo IX. plačilnega razreda s 
plačo letnih 3.600 K in aktivitetno do kl ado letnih 840 K; 4) oficijal Janko Gra- 
šck na 3. stopnjo IX. plačilnega razreda s plačo letnih 3.200 K in aktivitetno 
doklado 840 K; 5) bančna praktikanta Peter Klinar" in Jože Lckan"' se imenujeta 
bančnim asistentom na 3. stopnjo XI. plačilnega razreda s plačo letnih 2.000 K 
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in nktivitctno dok lado letu ili 504 •; 6) uradnicam kranjske deželne banke Ljud- 
mili Bajd, Heleni Cerk, Leopoldini Torelli in Mileni Pav let ič se odmeri plača in 
akti v item a dok l ada XI. činovnega razreda državnih uradnikov in sicer Ljudmili 
Bajd in Heleni Cerk plača 2. stopnje, t.j. letni It 1.800 K, Leopoldini Torcili in 
Mileni PavletiČ pa 1. stopnja tega razreda, t.j. letnih 1.600 K. Pavletič Milena se 
obenem imenuje za definitivno uradnico, 7) nadalje se dovoli a) moškemu urad- 
ni št vu poleg definitivno odmerjene plače in aktivitetne dok lade še 800 % dra- 
vinjska doklada od temeljne plače in oženjenim nabavni prispevek letnih 12.000 
K, samcem pa letnih 6.000 K; b) ženskemu uradni št vu poleg plače in aktivitetne 
dokladc še 1000 % draginjska doklada od temeljne plače ter nabavni prispevek 
letnih 6.000 K; 8) uradnemu slugi Ivanu Lenartu se dovoli do definitivne uredbe 
1000 % draginjska doklada na njegovo sedanjo temeljno plačo letnih 1.180 K, 
nadalje nabavni prispevek letnih 10.000 K ter relu tum za obleko v letnem znes- 
ku 1.400 K; 9) plače in draginj ske doklade se izplačujejo v mesečnih, akti vitel- 
li n doklada kakor doslej v četrtletnih, nabavni prispevki in relutum uradnega 
sluga pa v dveh enakih dne I. januarja in dne I. julija zapadlih naprej.šnjih ob- 
rokih. 

4.) Komisija za upravo kranjske deželne imovine oziroma direktorij kranjske 
deželne banke se nadalje pozove, da se izjavi kakšno stališče zavzema napram 
težnjam uslužbencev kranjske deželne banke po višjih naslovili. 

5.) Vodja poverjen išt va za notranje stvari poroča o sedanjem stanju del imita- 
cij skega dela na Štajerskem. Državna meja med Koše ujakom in Sv. Lovrencom 
je sedaj ugotovljena in sicer tako. da za nas ni preveč ugodna, vendar pa tudi ne 
posebno neugodna. Že svoj čas je bilo v razpravi vprašanje kakšne pravice ima 
del imitacij ska komisija. Avstrijski zastopniki .so zagovarjali mnenje, da komi- 
sija iz gospodarskih razlogov določi lahko tudi drugačno mejo kot je predvidena 
v mirovni pogodbi. Naše zastopstvo paje zastopalo stališče, da se mora meja 
natančno držati v mirovni pogodbi določenih točk, da pa je korekcija meje do- 
pustna samo med temi določenimi točkami iz gospodarskih ozi rov in sicer tako. 
da se po možnosti približuje idealni premi črti med določenimi točkami. Narav- 
ne meje se ne smejo spreminjati. Delim it acijska komisija je predložila ta vpra- 
šanja konferenei poslanikov v Pariz. Sedaj je dospel odgovor in sicer, da Mura 
ostane državna meja. Spremembe bi bile možne le z našo privolitvijo. Odgovor 
glede razlage pojma "razvodje" še ni došel. 

Že svoj čas seje pojavilo vprašanje ali se mora smatrati avstro-ogerska meja 
kot internacijonalna meja ali kot administrativna meja. Internacionalne meje 
morajo namreč ostati po mirovni pogodbi intaktne. Razmejitvena komisija seje 
tedaj izjavila, daje meja med Avstrijo in Ogersko pri Radgoni ¡memaeijonahui 
meja in da komisija ni kompetentna o tej meji še odločati. Navzlic temu seje 
delo v terenu zavlačevalo in šele pred tremi tedni je naša delegacija zvedela, da 
je razmejitvena komisija tudi to vprašanje predložila v Pariz. Konferenca posla- 
nikov je odgovorila, da smatra to mejo kot administrativno mejo, pri kateri so 
manjše korekcije iz gospodarskih interesov dopustne. Naša delegacija je proti 
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temu koraku delimitacijske komisije vložila protest, v katerem povdarja, daje 
komisija kljub temu, da so njeni večinski sklepi končnoveljavili in smo mi po 
tem sklepu uredili naša nadaljna postopanja, predložila to vprašanje v Pariz. 
Komisija se vsled lega nahaja v nekoliko neprijetnem položaju. Najbolje je, da 
se naša delegacija drži prvotnega pravomoćnoga sklepa komisije, izjavi, da smo 
pripravljeni se pogajati. Morda bo mogoče doseči pri Radgoni kake koncesije. 
Če ne pride do sporazuma, vstrajamo pri prvotnem sklepu. Deželna vlada naj se 
blagovoli izjaviti, če je oportuno, da prepustimo Avstriji dve nemški seli v Prck- 
murju proti kompenzaciji slovenskih vasi Dedonci in Zeti nei vzhodno Radgone, 
Deželna vlada se izjavlja, da bi bila taka komeuzacija dopustna in koristna zlasti 
vsi cd tesnejše zveze s Prekniurjem. Poročilo vodje pove rje ni št va za notranje se 
vzame na znanje. Poverjenik dr. Vcrslovšek opozarja še na nevarnosti pri dolo- 
čitvi državne meje pri Št. Ilju. 

6.) Ministers!vu notranjih del sc predlaga, da sc dr. Ivan Zorjan4 sprejme v 
državno službo kot policijski zdravnik pri policijskem komisarijatu v Mariboru 
in sicer v VIII. č i no vnem razredu. 

7.) M i n i ste rst vu notranjih del se predlaga, da se imenujejo vladni tajniki 
Klopčič, Oton Kette, Miroslav Scnckovič in dr. Josip Hubad za okrajne glavarje 
v VII, činoviieiii razredu, 

Poverjenik Žerjav odide iz posvetovalnice. 
8.) Vodja poverjeništva za notranje stvari da v razpravo ustanovitev novega 

okrajnega glavarstva za sodna okraja Rogatec in Šmarje. Ustanovitev novega 
glavarstva je z ozi rom na razsežnost okrajnih glavarstev Ptuj in Celje in na od- 
daljenost teh sodnih okrajev od sedeža okrajnega glavarstva nujno potrebna. 
Vprašanje je le ali naj se ustanovi okrajno glavarstvo v Šmarju ali v Rogaški 
Slatini. Da se vprašanje ustanovitve okrajnega glavarstva in sedeža okrajnega 
glavarstva vsestransko pojasni, izda predsedništvo deželne vlade okrožnico 
vsem poverjen ¡št vom deželne vlade in prizadetim delegacijam oziroma oddel- 
kom in odsekom centralnih oblasti. 

9.) Policijski svetnik dr. Josip Mlckuš se razreši vodstva podružnice urada 
zoper navij alce cen, verižnike in tihotapce v Mariboru in se dodeli v nadaljno 
službovanje policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani. Vodstvo omenjene podruž- 
nice se poveri provi zor icnemìi policijskemu komisarju Karlu Pestcvšku' . 

10.) Okrajni nadzornik Vilko Bacblcr se premesti od policijskega ravnatelj- 
stva v Ljubljani k okrajnemu glavarstvu v Ptuju kot vodja tamošnjega državne- 
ga policijskega oddelka. 

II.) Prošnja bivšega dežel nov ladnega svetnika barona Rechbacha za reakti- 
viranje v državni službi v Sloveniji se odkloni. Prepusti se mu pa, da uveljavi 
svoje éventuel ne pravice glede pokojnine. 

12.) Konstatira sc, da sc podržavljenje kinematografov v sedanjih razmerih 
praktično ne da izvesti. Dosedanje koncesije bo pove rje ni Št vo za notranje stvari 
podaljšalo za dobo enega leta. Povcrjeništvo za notranje stvari si pridržuje na- 
d al j ne predloge glede podelitev novih koncesij. 
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13.) Dosedanji čipkarski nadzornik Ivan Vogelnik se predlaga ministers!vii 
trgovine in industrije v imenovanje za ravnatelja osrednjega zavoda za žensko 
domačo obrt v Ljubljani s činom in prejemki strokovno-Šolskili ravnateljev Vil. 
činovnega razreda in sicer s pravomočnostjo od 1. decembra 1920. 

14.) Namestili učitelj na državni trgovski šoli v Ljubljani Peter Modie se 
imenuje za rednega učitelja na istem zavodu v IX. e ino vnem razredu. Izposluje 
se odobritev ministerstva za trgovino in industrijo. 

15.) Na razpisano mesto kanelista v XI. činovnem razredu na državni lieejski 
knjižnici v Ljubljani se imenuje absol vintili gimnazijec Ludvik Plevclj6 in sicer 
provi zo ri čno za eno leto s tem, da se mu po enem letu da defini t i vnosi, ako se 
izkaže in obnese ter da se je privadil cirilice v pisanju in branju. Uvrsti se v 
kategorijo D državnih uradnikov. 

16.) Računska praktikanta Viktor Kovač7 in Valentin Pogačar pri poverje- 
ništvu za javna dela se imenujeta s 1. decembrom t.l. računskim asistentom. 

17.) Bruno Favai8 se imenuje s 1. decembrom za kanelista v XI. činovnem 
razredu pri poverjeništvu za javna dela. 

18.) Soglasno se sklene, da se bivši predsednik okrožnega sodišča v Novem 
mestu Franc pl. Garzarolli trajno vpokoji in sicer z veljavnostjo od 31. marca 
1919. Njegova pokojnina se določi po predlogu v spisu poverjeništva za pravo- 
sodje. Od pokojnine se mu po vsakokratnem kurzu odračuna podpora, ki jo je 
doslej na račun pokojnine prejemal od Avstrije. 

Konec seje ob 18 1/2 uri. 

zapisnikar. predsednik. 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Brejc l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brc/ vodnega znaka. Oštevil- 
čenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

" Klinar Peter, bančni asistent. Rojen 1900 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1918. 
Služboval je pri kranjski deželni banki. 

• Lekan Jože, bančni asisicnt. Rojen 1897 v Ljubljani. Služboval je kol bančni urad- 
nik pri Kranjski deželni banki v Ljubljani, 1933 je postal ravnatelj zadružne gospodar- 
ske banke v Mariboru, 1941 seje umaknil v Ljubljano. 

4 Zorjan Ivan dr., zdravnik. Rojen 1884 na Humu pri Ormožu, umrl 1962 v Ljublja- 
ni. Medicinsko fakulteto v Gradcu 1911. Služboval je od 1911 dalje v bolnišnici v Bru- 
eku na Muri, 1912 je bil zdravnik pri vojni mornarici, 1920 je bil zdravnik pri policiji v 
Mariboru, 1938 je poslal sanitetni svetnik, 1941 je bil izgnan na Hrvaško. 

5 Pesicvšek Karel, policijski svetnik. Rojen 1882 na Sladki gori pri Šmarju pri Jel- 
šah. Gimnazijo v Mariboru 1903, pravo na Dunaju 1912, strokovni izpit 1922 v Ljublja- 
ni. Služboval je od 1912 dalje pri statistični centralni komisiji na Dunaju, nato kol aspi- 
rant pri dopolnilni okrajni komandi na Dunaju, 1914 pri gamizijskem sodišču na Duna- 
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ju, 1919 je bil sprejet v jugoslovansko vojsko in je postal sodni kapetan v Mariboru, 
1920 je bil postavljen v rezervo, unto je bil 1920 policijski komisar v Mnrihoru, 1922 je 
postal policijski nadkomisar, 1924 višji policijski komisar, 1925 policijski svetnik, 1931 
je bil premeščen v Ljubljano k upravi policije, 1938 paje postal predstojnik mestne 
policije v Mariboru. 

* Plcvclj Ludvik, uradnik, akluar. Rojen 1897 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 
1917. Vpisal seje na pravno fakulteto, nato na teološko fakulteto in prekinil s študijem. 
Zaposlil seje pri poštni direkciji v Ljubljani, 1920 seje zaposlil kol akluar v licej ski 
biblioteki v Ljubljani. 

7 Kovač Viktor, finančni kontrolor. Rojen 1895 na Hribu v Loškem 1'oloku. Službo- 
val je od 1920 dalje v računski službi pri finančni direkciji v Ljubljani, kasneje pri VII. 
oddelku banske uprave Dravske banovine, kjer je postal finančni kontrolor. 

* Favai Bruno, kanclist. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1927 v Ljubljani. Služboval je 
pri gradbeni direkciji v Ljubljani, 1920 je postal kanclist pri poverjen iSlvu za javna dela. 

179' 
ZAPISNIK 
179. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 2. DECEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, povelj eni k za uk in bogočastje 
dr. Vcrstovšck, poverjenik za javna dela inž. Semec, poverjenik za kmetijstvo 
Jan, vodja poverjen i št va za notranje stvari dr. Pi tami e in poverjenik za socijalno 
skrb dr. Ravnihar, ki pa začetkom razprave ni navzoč. 

Začetek seje ob 16. uri. 

Predsednik deželne vlade si z o žirom na nov položaj, ki je nastal vsled i z vr- 
šen ili volitev izprosi pooblastilo celokupne deželne vlade, da takoj ko demi si jo- 
ti i m centralna vlada, poda tudi demisijo imenom celokupne deželne vlade za 
Slovenijo. Predlogu se .soglasno pritrdi. Tudi vodja p overjen i št va za notranje 
stvari dr. P i lamie soglaša s sklepom, vendar povdarja, da je njegovo stališče 
drugačno kot drugih poverjenikov. Imenovan je bil za vodjo poverjeništva od 
minislerskega sveta in ne od regenta s posebno nalogo, da kot nepolitik skrbi za 
izvedbo čistih volitev. Sprejel je to mesto pod pogojem, da po končanih volitvah 
poda demisijo. Sedaj ko so volitve izvršene, mu je nemogoče še dalje izvrševati 
posle poverjenika. Razmeji tvega komisija ga je nujno naprosila, da se bolj po- 
sveti delu pri komisiji. Ker drugi člani naše delegacije niso vešči jezikov, je on 
edini, ki more neposredno občevati z autant inim i člani komisije. Poleg pridejo 
ravno sedaj v razpravo najvažnejša vprašanja določitve meje severno Maribora. 
Na drugi strani pa mora bolj intenzivno delovati pri organizaciji univerze in 

238 



pričeti z rednimi predavanji. Vslcd legaje primorali, da lakoj ko bo znan defini- 
tivni rezultat volitev predloži ministerskemu svetu svojo demisijo. 

Predsednik dr. Brejc uvažujc tehtnost navedenih razlogov, povdarja pa. daje 
mesto profesorja dr. Pitam ica v zvezi s politično konstelacijo v Sloveniji in da 
•še ni znano v koliko bo s-edanjn konstelacija vplivala na sestavo nove vlade. 
Morda bo centralna vlada odredila, da sedanja vlada vodi še nadalje posle. Ven- 
dar pa bo ob priliki predložitve demisije z navedenimi razlogi še posebno ute- 
meljil demisijo dr. Pitamica. 

V posvetovalnico pride poverjenik dr. Ravnihar, kateremu naznani preti sed- 
li i k sklep glede demisije. Sklepu pritrdi tudi poverjenik dr. Ravnihar. K izvaja- 
njem dr. Pi tami ca omenja poverjenik dr. Ravnihar, da vodja poverjen i št va za 
notranje stvari za čas do definitivne rekonstrukcije deželne vlade za Slovenijo 
lahko izvršuje posle po svojem namestniku. 

Slovenski puška rji, ki so se izselili iz • oro ve Ij ustanove v Kranju novo p tis- 
karsko zadrugo. Zadruga bo urejena tako, da bo dobiček in odločanje razdeljeno 
na polovico med one, ki prevzamejo deleže, na polovico pa med izvršujoče 
pu škarje. Zadruga prosi posojila pol milijona kron za nabavo najpotrebnejših 
strojev. Ker zadružna pravila še niso sklenjena in odobrena, deželna vlada samo 
principijelno sklene, da se snujoči se pušk ¡irski zadrugi v Kranju dovoli brezob- 
restno posojilo 500.000 K iz sredstev stvarne demobilizacije. Modalitete poso- 
jila se določijo naknadno. 

Predsednik deželne vlade je iz propagandnega ronda nakupil v Borovljah ta- 
koj koje bil znan ¡zid plebiscita več puškarskih strojev. Na prošnjo zadruge v 
Kranju seji dajo stroji začasno na razpolago, proti poznejšemu dogovoru radi 
odplačila. Podrobnejše se določi potem, ko bodo odobrena pravila. 

Nad poročniku Aleksandru Lunačku se odpiše povodom vojaških operacij v 
Borovljah dne 7. in 8. januarja 1919 izgubljeni erarični denar v znesku 1.100 K, 
ker ga na izgubi ne zadene nikaka krivda. 

Nadporočniku Janku Ahačiču se odpiše povodom vojaških operacij v Borov- 
ljah dne 7. in 8. januarja 1919 izguhljeni erarični denar v znesku 640 K. ker ga 
na izgubi ne zadene nikaka krivda. 

Nadporočnik Ivan Kunst je vslcd tedanje situacije na koroški fronti izročil 
znesek 13.292 K 94 v računskemu podčastniku Franu Arharju. Arharje bil - kot 
se je to pozneje dokazalo - blizu Vclikovca ubit in oropan. Ker nad poročnika 
Kunsta pri ¡zgubi zgoraj navedenega zneska ne zadene nikaka krivda in je poleg 
tega brez sredstev, se mu v knjigi erančnih dolgov zabeleženi znesek 13.292 K 
94 v odpiše. 

V svrho nadaljnih korakov glede varstva manjšin ¡e deželna vlada svoj čas 
sklenila poizvedeti zaupnim potom, če je proti plebiscitu na Koroškem vložen 
protest. Predsednik deželne vlade je bil informiran, da protest še ni priglašen, 
pač pa da se zbira ves materijal, ki se bo porabil ob priliki del imitacije, ko se bo 
zahtevala dravska črta za mejo. Vposlavitev trajne kontrolne komisije ne bi 
imela po dobljenih informacijah zaželjenega uspeha. K temu omenja dr. Pila- 
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mie, da dclimitacijska komisija nima takih pravic, da bi mogla mejo bistveno 
spremeniti. Ker je treba skrbeli, da se izognemo vsakega prejudica glede koroš- 
kega vprašanja, je deželna vlada po daljšem razmotri vanj u izrazila soglasno 
mnenje, daje treba glede korakov v varstvo minoriletnili pravic na Koroškem 
počakati, da se koroško vprašanje k onceno razjasni. 

Iz Koroške prihaja vedno več naših rojakov. Nemci jih kralkomalo izganjajo 
ali pa jim z indirektnim šikaniranjem onemogočajo eksistenco na Koroškem. 
Direktno posredovanje pri deželni vladi v Celovcu ne bi bilo oportuno, pač paje 
treba o razmerah na Koroškem poročali ecntralni vladi. Koje bil predsednik dr. 
Breje v Belgradi! je sprožil tudi vprašanje represalij napram krivicam od strani 
Nemcev. Minister dr. Trum bič je izjavil, da mora stvar predložili niiiiistciskciuu 
svetu, vendar do sedaj še ni došcl ni kak odgovor. Vsekakor pa naj poverjenik za 
socijalno skrb poskrbi, da se napram Nemcem najstrožje izvedejo stanovanjske 
naredbe. 

Profesor Potočnik je ¡z zbranega materijala o plebiscitu in nemških mahina- 
cijah tero sedanji situaciji sestavil daljši elaborat, ki se izroči vladnemu svetni- 
ku dr. Vodopivcu, da ga še podrobneje predela in napravi poročilo na osrednjo 
vlado. Dr. Vodopivcc bo vporabil tudi časnikarske vesti iz domačih in tujih 
listov, nadalje izjavo nemškega kanclerja in odgovor Hermana Wendel a. Ves 
materijal se izroči tudi profesorju Reissu, na lausannski univerzi, da sestavi 
brošuro, ki se izda v francoskem in angleškem jeziku in ki naj bi se propagirala 
zlasti tudi v Ameriki. 

Društvo "Gosposvelski Zvon" je poslalo predsedniku deželne vlade pismo s 
štirimi vprašanji. Na prvo vprašanje če se sestavlja protest proti koroškemu 
plebiscitu in apel na Zvezo narodov, je podan odgovor že v zgorajšnjih izvajan- 
jih. Če bi "Gosposvctski Zvon" hotel tudi nam pripravljati tak materijal, naj bi 
to delal v sporazumu in dogovorno z vladnim referentom dr. Vodopivcem. Pri 
e ven tue I ni h korakih v inozemstvu, naj bi nastopal dogovorno z zunanjim mini- 
sters! vom. Na drugo vprašanje se sklene, da se posreduje pri centralni vladi, da 
se ustanovi v Celovcu konzulat kraljevine SHS. Za konzula oziroma našega 
predstavnika v Celovcu predlaga deželna vlada vladnega svetnika dr. Vodopiv- 
ca. Na vprašanje "Gosposvelskega Zvona" če so storjeni koraki glede sloven- 
skega tiska na Koroškem^ poroča predsednik, daje v leku akcija, da se preseli 
tiskarna Zani egg iz Vel i ko vea v prostore Mohorjeve družbe v Celovcu. Mohor- 
jeva družba prijavi lakoj pri deželni vladi v Celovcu, da hoče še nadalje izvrše- 
vali svojo koncesijo ter da prostore in koncesijo v najem imenovanemu t i ska I'- 
ll arj u, ki bo izdajal poseben list za koroške Slovence. Na četrto vprašanje "Gos- 
posvetskega Zvona" če ima deželna vlada pregled narodni k zbirk, ki so bile 
namenjene za koroški plebiscit in na prošnjo da bi vlada izročila le zbirke "Gos- 
posvetskemu Zvonu" poroča predsednik, da deželna vlada nima nikakih narod- 
nih zbirk. Poda nato nastopno poročilo o sredstvih, ki so bila na razpolago za 
izvršitev plebiscita in sicer: 
1) Plebiscitni fond A v znesku 10,000.000 K, ki gaje dala centralna vlada urad- 
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no na razpolago za izvrši lev plebiscita. Iz tega fonda so se krili tudi izdatki naše 
plebiscitne delegacije. 
2) Plebiscitni fond • v znesku 6,000.000 K za odplačilo vojaških rekvizieij in 
sploh odškodovanja iz leta 1919. fond • je do malega izčrpan. Ostanek se po- 
rabi za odškodnino v mežiški dolini. 
3) Plebiscitni fond C v znesku okrog 2,000.000 K pridobljen z razprodajo plebi- 
scitnih znamk. 
4) Propagandni fond je služil v prvi vrsti za glasovalno propagando. Ta fond je 
pridobila deželna vlada s participiranjem na dobičku pri prodaji svinca iz. rudni- 
ka v Mežici. Natančnega obračuna predsednik še ni prejel. Izplačano je bilo iz 
tega fonda nad 20,000.000 K, nad 5,000.000 K paje še na razpolago. Iz tega 
fonda je dal predsednik na razpolago Narodnemu odboru znesek 2,000.000 K in 
namerava tudi preostanek izročili Narodnemu odboru, to pa zlasti iz razloga, ker 
se gre za akcijo v inozemstvu, lake akcije pa deželna vlada oficijelno ne more 
voditi. 
5) Fond za poccnjcnjc živil v znesku okrog 4,770.000 K. ki je pa še ves pri de- 
legaciji ministers!va financ. 
6) Kredit 1,000.000 K za propagandno delo. Kredit je imel v oskrbi delegat 
ministers!va financ, disponila! paje ž njim predsednik deželne vlade sporazum- 
no s finančnim delegatom. Fond je porabljen. 
7) Znesek 200.000 K, ki gaje izročila devizna centrala pri likvidaciji za sloven- 
sko šolstvo na Koroškem. Ta s vota je bila porabljena za Šolske kuhinje, za 
knjižnice in za okrajne šolske odbore. 

Predsednik je že ponovno urgira] Jadransko banko, da konečno izdela obra- 
čun o plebiscitnem denarju. 

Pri likvidacijski komisiji na Dunaju je nameščenih še nekaj slovenskih dr- 
žavnih uslužbencev. Ker je likvidacijska komisija ukinjena, jim delegacija mini- 
sters Iva financ koncem tega leta defin¡Ivino ustavi plače. Če li gospodje ne bodo 
prevzeti k reparaeijski komisiji, za kar je le malo upanja, jih bo treba sprejeti v 
državno službo v Sloveniji. Kar se tiče špec ¡j • I no dr. V ¡d i ca njega nt bilo mo- 
goče sprejeli ni li na vseučilišče, niti pri poverjen i št vu za u k in bogočasljc, ker ni 
bilo v proračunu ni esta v činu, ki mu gre. Sklene se, da se dr. V id i • sprejme v 
službo deželne vlade za Slovenijo in se namesti provizorično kol tiskovni refe- 
rent pri pred sed ni št v u deželne vlade v VI. činov nem razredu, to pa samo pod 
pogojem, da ne bo prevzet od reparacijske komisije. 

Delimilacijska komisija v Mariboru je poslala pred sed ni št v u deželne vlade 
prepise odlokov konference ambasadorjev glede državne meje na Štajerskem, 
med njimi tudi onega, ki se tiče Mure. Predsednik delimitacijske komisije je 
poslal zastopnikom prizadetih držav dopis glede varstva gospodarskih interesov, 
ki bi bili prizadeti vsi cd določitve državne meje z vabilom, da to vprašanje štu- 
dirajo in predlože splošen in točen ekspoze vseh ločk, ki naj bi bile predmet teh 
dogovorov. Kol primer navaja dopis plovbo in ribolovslvo. vzdrževanje regula- 
čnih del, mostov, brodo v, kanalov, vodnih naprav, del avnie, mlinov in olajšave 
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eksploatacije za obmejne prebivalce, ki imajo imovino na obeh bregovih. Koue- 
čno olajšavo uvoza in izvoza produktov za obmejne prebivalce. Naš delegat 
naproša, da mu deželna vlada priobči svoje mnenje ali smatra za bolje, da se ta 
vprašanji! urede potom delimitacijske komisije, ali pa samo med našo kraljevino 
in Avstrijo diplomatici! ¡m potom. Na predlog vodje poverjen i št va za notranje 
stvari se sklene: 
a) v posameznih manjših vprašanjih zlasti privatno - pravnega značaja kakor 
¡zvoz lesa, Servitute, uporabo potov ¡n cest naj sklepa de I imitacij ska komisija, ki 
naj predloži potem svoje predloge naši in avstrijski vladi; 
b) v važnejših vprašanjih kakor ureditev zgoraj navedenih vprašanj na toku 
Mure, naj razmejitvena komisija sama ne sklepa, ker nima za to sposobnih stro- 
kovnjakov. Poleg tega to delo ni samo razmejitveno, ampak eminentno obmejno 
vprašanje. Zato smatra deželna vlada, da razmejitvena komisija teh vprašanj ne 
more avtoritativno rešiti, ampak more samo naši in avstrijski vladi staviti svoje 
predloge, da se pa vsa ta vprašanja konečno rešijo diplomatskim potom. Dežel- 
na vlada bo vsa ta vprašanja po svojih strokovnjakih preštudirala in zbrala ves 
materijal za nad a Ij na pogajanja. V pošte v pridejo zlasti poverjeni št vo za javna 
dela, generalna inšpekcija voda, poverjeništvo za kmetijstvo, oddelek mi ni s ter- 
si va trgovine in industrije in delegacija ministerstva fi nane. Navedene urade 
pozove pred sedn i št v o deželne vlade na razgovor, da si razde le delo in da dobe 
potrebne instrukcije. 

Pogodbeni uradnik pri državnem uradu zoper na v ¡j a lee cen, verižnike itd. 
Andrej Lorcnzutti se sprejme v državno službo v staležu pisarniških uradnikov 
policijskega ravnateljstva v Ljubljani in se imenuje policijskim kanci istom v XI. 
činov nem razredu. 

Prošnja Josipa Czemy-ja za mesto uradnika pri varnostni straži se odkloni. 
Dobrovoljce nadporočnik Ciril Bremec" se sprejme provizorično v službo pri 

policijskem ravnateljstvu v Ljubljani kot uradnik varnostne straže in se mu za 
čas provizorične službe priznajo prejemki XI. činovnega razreda. Službe, kijih 
je treba zasesti pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani se morajo takoj razpi- 
sati. Bremen je treba opozoriti, da mora potem za razpisano službo ponovno 
konipctirati. Šele potem se bo o njegovi prošnji moglo definitivno sklepati. 

M in i ste rst vu notranjih del se predlaga, da se pomakne računski svetnik I len- 
ii k Czeriiy ad personam v VII. činovni razred ter da se imenujeta računski re- 
vidcnl 7. naslovom računskega svetnika Milan Juvanc4 in računski revident Josip 
Pire5 računskim svetnikom v Vlili, činovnem razredu. Računskima svetnikoma 
Hermanu S a kimonu in Štefanu Rojniku se izdela pohvalni dekret in se jima 
prizna primerna nagrada. 

Konce pini praktikant Mirko Gor ¡•• k6 se imenuje provizoričnim vladnim 
k one i pistom. 

Vodja poverjen i št va za notranje stvari poroča, daje na podlagi razgovorov v 
zadnji seji dogovorno s predsednikom deželne vlade premestil okrajnega komi- 
sarja dr. Franca Brati no od okrajnega glavarstva v Mariboru k civilnemu komi" 

242 



•sarij at u v Murski Soboti. Okrajni glavar Maks Wrischcr se po končanem dopu- 
stu pri de! i okraj • ne mu glavarstvu v Mariboru. Dokler Wri scher ne nastopi služ- 
be seje pridelil okrajnemu glavarstvu v Mariboru provizorični koncipist Mirko 
Gorišek, ki se potem zopet v me na svoje mesto v Kamniku. Odredbe se odobre. 

Za okrajne komisarje se imenujejo: vladni koncipist Friderik Viher in provi- 
zorični vladni koiicipisti Franjo Maršič, Josip VouŠck7 in Ivan Forces i. 

Kane I i stom v XI. Činov nem razredu se imenujejo pisarniški oficijanti Albert 
Kropcj, Hinko Zajcs, Franc Kocjan'' in pisarniški pomočnik Božidar Budin'" z 
veljavnostjo od 30. novembra i 920. 

Na predlog, da se sedanji nadzornik društva Kasinoverein Josip Bitene" raz- 
reši njegove funkcije in da poverjeništvo za notranje potom finančne p roku rat li- 
re predlaga sodišču, da postavi kuratorja, se sklene, da se ta stvar odgodi, dokler 
ni izrečena sodba glede odpovedi prostorov v kavarni Zvezda sedanjemu kavar- 
na] j u Ivančicu (vide spis predsedstva poverjeništva za notranje stvari št. 
12.046/pr.). 

Na svoječasno vprašanje deželne vlade kako naj se postopa s prošnjami za 
miloščino vdov in sirot po državnih nameščencih, je ministerski svet glasom 
odloka finančnega ministerstva Dr. Br. 23.179 z dne 24. aprila 1919 odločil, da 
je podelitev miloščin prerogativa krone, dočim je za podaljšanje kompetentno 
resort no ministerstvo sporazumno s finančnim mi ni.s tersi vom. Posamezna po- 
krajinska ob las t va so poslala pristojnim mi ni ste ist vom prošnje za podelitev 
oziroma podaljšanje miloščin, vendar doslej še ni bila nobena taka prošnja reše- 
na. Ker je pa zadeva vsled revščine in bede prosilcev skrajno nujna, se odobri 
dogovor poverjenišva za socijalno skrb, delegacije ministerstva financ in po- 
verjeništva za pravosodje, da pre vzame poverjeništvo za socijalno skrb ureditev 
miloščin v svoj delokrog in v to svrho zaprosi pri predsedstvu ministerskega 
sveta, da mu izda medtem, ko ostane zgoraj citirani sklep ministerskega sveta 
veljaven, pooblastilo vladarja oziroma ministerskega sveta, da sme do preklica v 
Sloveniji podeljevali odnosno podaljševati miloščine potrebnim in vrednim 
prosilcem, ki so bili sami državni nastavljena, pa sedaj nimajo pokojnine ozi- 
roma njihovim vdovam 1er sirotam, to pa v okvirju pri delegaciji ministerstva 
financ budget i ranega kredita za miloščine za dobo treh let. 

Poverjenik za javna dela poroča, da so okrajne ceste na Štajerskem v silno 
slabem stanju, to pa zlasti vsled tega, ker so okrajni cestarji na Štajerskem pre- 
slabo plačani. Poverjeništvo za javna dela vsled tega namerava na novo urediti 
službeno razmerje okrajnih cestarjev in sicer tako, da se jim določijo stalne 
mesečne plače na podlagi sklepa deželnega zbora kranjskega z dne 25. januarja 
1912, draginjske doklade pa do preklica na podlago sklepa deželne vlade za 
Slovenijo z dne 14. julija 1920. Prenehajo vse bonitete, ki štajerski cestarji sedaj 
prejemajo. Stalnim plačam prispeva dve tretjini poverjeništvo za javna dela, eno 
tretjino pa okrajni za stop. Troške za draginjske doklade krije država. Načrt ure- 
ditve se principijelno odobri. 

Začasni kane I ist Viktor grof Lichtenberg se imenuje definitivnim kanci i slom 
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in sicer s pravomočiiostjo od dne 1. julija 1919. 
Absolvi rani pravnik Viktor Masič12 se sprejme v državno službo pri po verje- 

li i.šivu za uk ¡n bogočastje kot konceptu i praktikant. 
Poverjenik za uk in bogočastje naprosi predsednika deželne vlade, da urgira 

pri ministerskem svetu rešitev poročila glede kompetence za imenovanje okraj- 
nih šolskih nadzornikov. 

Konec seje ob 20. uri. 

zapisnikar. predsednik. 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Breje l.r. 

1 Kopija. Zapisnik obsega 9 strani. Natipkan je na močno zglajenem papirju za ko- 
pije, brc/, vodnega znaka. Zapisnik ni podpisan. 

" Brcmee Ciril, policijski kauclisl. Rojen 1895 v Dolenji Tribuši. Končal 6 razredov 
gimnazije v Gorici, vilensko junkersko učilišče v Rusiji in tečaj general štabne akade- 
mije. V Rusiji seje 1919 udeležil bojev proti boljševikom. 1920 je bil nastavljen pri 
varnostni straži v Ljubljani, 1921 je postal policijski kanci is t, služboval je v Celju in 
Mariboru. Upokojenje bil 1933. 

3 Czcrny Henrik, višji računski svetnik. Rojen 1865 v Ogulinu, umrl 1940 v Ljublja- 
ni. Končal je 5 razredov realke. V državno službo je vstopil 1892 pri deželni vladi v 
Ljubljani, 1913 je postal računski svetnik, po prevratu 1918 je služboval pri narodni 
vladi SNS v Ljubljani in pri deželni vladi za Slovenijo, 1924 je bil upokojen. 

4 Ju vane Milan, višji finančni inšpektor. Rojen 1889 v Ljubljani. Realko v Ljubljani 
1908, izpit za računovodje v Gradcu. Služboval je od 1909 dalje pri finančni direkciji v 
Ljubljani, 1913 je postal računski oficial, 1919 računski revident, 1920 računski svetnik 
pri poverjen išl vu za notranje zadeve nato pri delegaciji mi ni siisi va za finance v Ljublja- 
ni, finančni direkciji v Ljubljani, komisarju za agrarne operacije in banski upravi Drav- 
ske banovine, kjer j e bil višji finančni inšpektor. 

' Pire Josip, višji banovinski inšpektor. Rojen 1890 v Ses vel ih na Hrvaškem, umrl 
1955 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1909. Služboval je od 1909 dalje pri finančni 
direkciji v Ljubljani, 1910 je prestopil v službo k deželnemu odboru za Kranjsko, kjer je 
1913 postal računski oficial, 1918 računski nado fie i al, 1919 je prestopil v službo k po- 
verjeuištvu za uk ¡n bogočastje, kjer je napredoval v računskega rc vident a, 1920 v ra- 
čunskega svetnika, 1927 je postal knjigovodja, 1928 je podal ostavko ua državno službo 
in prešel v službo k oblastnemu odboru, nato 1929 k banski upravi Dravske banovine, 
kjer je 1930 postavljen za banovinskoga računskega inšpektorja, 1931 za višjega bano- 
vinskoga inšpektorja. Leta 1925 je bil izvoljen na listi SLS v občinski svet Ljubljana. 

6 GoriŠek Mirko, koncipist. Rojen 1891 v Rušah. Služboval je od 1920 dalje kot 
provizorični koncipist pri okrajnem glavarstvu v Mariboru, nato je bil koncipist pri 
okrajnem glavarstvu v Kamniku in Še isto leto premeščen k okrajnemu glavarstvu v 
Slovenj Gradcu. 

7 Voušek Josip, okrajni komisar. Končal je gimnazijo in Študij prava. Služboval je 
od 1918 dalje kol konceptni praktikant, 1919 kot vladni koncipist, 1920 je postal vladni 
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komisar. 
8 Zaje Hinko, kanclist. Rojen 1887 v Trstu, umrl 1942 v Ljubljani. Končal 4 razrede 

realke. Pred vstopom v državno službo je bil zaposlen pri Lloydu v Trstu, 1913 je bil 
pisarniški oficial pri namestništvu v Trstu, po prevratu 1918 je prišel v Slovenijo, 1919 
je bil pisarniški oficiant pri civilnem komisariatu za Prekmurjc, 1920 je bil premeščen k 
poverjen i št vu za notranje zadeve v Ljubljani, nato k okrajnemu glavarstvu v Konjiec, 
imenovanje bil za kanci ista, 1922 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Ljubljani, 
1924 je bil dodeljen velikemu županstvu Mariborske oblasti, 1925 je postal sreski taj- 
nik, 1928 sreski tajnik sreza Maribor levi breg, 1929 je bil premeščen k VI. oddelku 
banske uprave Dravske banovine, kjer je bil preveden v arhivskega uradnika. 1933 je bil 
upokojen. 

9 Kocjan Franc, kanclist. Rojen 1880 v Godcnincih pri Ptuju. Končal 4 razrede pri- 
vatnega učiteljišča v Gradcu. Služboval je od 1908 dalje kot pisarniški pomočnik pri 
okrajnem glavarstvu v Celju, 1920 je postal kanclist, služboval je do 1940 v Celju. 

111 Budin Božidar, kanclist. Rojen 1894 v Dornberku pri Gorici. Končal je 4 razrede 
gimnazije v Gorici. Služboval je 2 leti pri geometru Gasscrju v Gorici, nato je bil 2 leti 
občinski tajnik v Dornberku, 1919 je postal pisarniški pomočnik pri okrajnemu glavar- 
stvu v Murski Soboti, 1920 je postal kanclist, 1922 je bil premeščen k okrajnemu gla- 
varstvu Logatec, kjer je bil reduciran, zntem je bil nastavljen kot policijski pisar pri 
velikem županstvu v Banja Luki in pri sreskem načclstvu v Bijcljini, kjer je bil zaradi 
manjkajoče izobrazbe reduciran. Vrnil se je v Slovenijo postal je vodja ekspoziture 
časnika Slovenec na Ptuju, nato dopisnik Slovenca v Zagrebu in vodja ekspoziture Slo- 
venca v Trbovljah, zatem je prešel v službo k časniku Jugoslovan, kije bil 1932 ukin- 
jen, Budin paje ostal brez službe. 

11 Bitenc Josip, višji finančni inšpektor. Rojen 1890 v Ljubljani. Končal je realko v 
Ljubljani. V državno službo je vstopil 1912 kot računski pomočnik, 1913 je postal ra- 
čunski asistent, 1918 računski oficial, 1920 je postal računski revident, nazadnje je bil 
višji finančni inšpektor pri finančni direkciji v Ljubljani. 

12 Masič Viktor, pravnik. Rojen 1891 v Ljubljani, umrl 1923 v Ljubljani. Gimnazijo 
v Ljubljani 1911, končal Študij prava. Služboval je od 1920 dalje pri deželni vladi za 
Slovenijo pri poverjen ist vu za u k in bogočastje. 
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1801 (Koncept) 
ZAPISNIK 
180. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
ZONE 10. DECEMBRA 1920. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Breje, poverjenik za uk in bogočaslje 
dr. Vcrstovšck, poverjenik za javna dela inž. Scmec, poverjenik za kmetij sivo 
Jan, dr. Ravni har za poverjenišlvo za socijalno skrb in dvorni svetnik Kre- 
me nSek v zastopstvu vodje poverjen i št va za notranje stvari. 

Začetek seje ob 16. 1/4. uri. 

I.) Dvorni svetnik Krcmenšck poroča, da se je treba odločiti ali naj se 
namesti okrajno glavarstvo za one dele bivšega logaškega okrajnega glavarstva, 
ki pripadajo po rapai I ski pogodbi Jugoslaviji, zopet v Logatcu ali pa v Cerknici. 
Cerknica je za pretežno večino prebivalstva okraja prikladncjša. ker gravitira k 
temu kraju približno 16.900 prebivalcev, medlem ko gravitira v Logatec samo 
p rili/no 9.700 prebivalcev. Drugo vprašanje je ali naj se oni deli občine Ziri, ki 
ostanejo pri naši kraljevini in so bili za čas italijanske okupacije pride Ij • ni 
začasno okrajnemu glavarstvu v Kranju oziroma okrajnemu sodišču v 
Skofjiloki, pride le zopel novemu okrajnemu glavarstvu, ki naj se usuinovi v 
Cerknici oziroma okraju emu sodišču v Logatcu ali pa naj ostanejo pri okrajnem 
glavarstvu v Kranju oziroma okrajnemu sodišču v Skofjiloki. Celokupna 
deželna vlada se soglasno izjavi, da naj se ustanovi okrajno glavarstvo s 
sedežem v Cerknici. Ker bi bila občina Žiri vslcd tega od sedeža okrajnega 
glavarstva zelo oddaljena, naj se prebivalstvo občine izjavi ali se želi pridružiti 
okrajnemu glavarstvu v Cerknici in okrajnemu sodišču v Logatcu ali pa okraj- 
nemu glavarstvu v Kranju in okrajnemu sodišču v Skofjiloki. V ta namen naj se 
zasliši občinsko gèrentstvo, župni urad in poštna uprava. Da pride do veljave 
želja pretežne večine prebivalstva, naj občinsko gcrenlstvo skliče v la namen 
shod občanov, ki naj se izjavi za to ali ono rešitev lega vprašanja, (notranje) 

2.) V seji deželne vlade z dne 2. decembra 1920 je bila odobrena odredba 
vodje pove i j en išt va za notranje stvari, da se provizorieni konci pisi Mirko Go- 
ri še k dodeli od okrajnega- glavarstva v Kamniku k okrajnemu glavarstvu v 
Maribor in sicer provizorično dokler okrajni glavar W ri seller ne nastopi tam 
službe. Ta sklep se pa ni izvedel, in sicer iz budgetern ih in službenih ozirov, ker 
bi bila dodelitev za 10 do 14 dni za urad brc/, praktične vrednosti, vendar bi pa 
neprimerno obremenila državne finance. Ker je provizorieni vladni konci pi st 
Frane Rodošck iz družinskih ozirov zaprosil za premestitev od okrajnega 
glavarstva v Slovenjem gradcu k okrajnemu glavarstvu v Maribor se sklene, da 
se tej prošnji ugodi m da se provizorieni vladni konci pi si Mirko Gorišck 
premesti od okrajnega glavarstva v Kamniku k okrajnemu glavarstvu v Sloven- 
jem gradcu, (notranje) 

3.) Prošnja Antona Mihajla, pomožnega uradnika pri davčnem okrajnem 
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obi asi VìI v Krškem za mesto policijskega kanci ¡sta se odkloni, (notranje) 
4.) Policijski o fi cija I Josip Schwaiger" pri policijskem kom ¡sanjatu v Mari- 

boru je prosil, da se imenuje policijskim pristavom v IX. činovnem razred«. 
Imenovani je bil reaktiviran dne 8. decembra 1918 in sicer s prejemki 3. stopnje 
X. činovnega razreda ter dodeljen v službovanje mestnemu magistratu v Mari- 
boru. Z odlokom z dne 12. junija 1919 štev. 407/pr. je bil povišan od vladnega 
komisarja pri mestnem magistratu mariborskem dr. Pfeife rja s I .junijem 1919 v 
1. plačilno stopnjo IX. činovnega razreda in sicer za čas njegovega službovanja 
pri mestnem magistratu. Sklene se da se policijski oficijal Josip Schwaiger 
imenuje za policijskega pristava v IX. činovnem razredu pri policijskem komis- 
ar ijalu v Mariboru. Njegovi prejemki se s tem ne izpremenc. Predsednik deželne 
vlade opozarja na nepravilno postopanje bivšega vladnega komisarja dr. Pfeif- 
erja. kije sam na svojo roko povišal imenovanega v 1. plačilno stopnjo IX. či- 
novnega razreda, ne da bi o tem obvestil poverjeništvo za notranje stvari kot 
službeno oblast. Vladni komisar lega ne bi bil smel storiti tudi ne za čas službo- 
vanja Schwaiger j a pri mestnem magistratu, ker je bil Schwaiger kol državni 
uradnik mestnemu ni agist ratu samo začasno dodeljen. Priznali bi mu mogel za 
to službovanje kvečjemu kako nagrado. Predsednik prepušča poverjeništvu za 
notranje stvari, da opozori dr. Pfeiferja na to nepravilnost, (notranje) 

5.) Dvorni svetnik Kremenšek poroča, da seje izvršila dne 6. in 7. decembra 
1.1. revizija pri okrajnem glavarstvu v Ljubljani. Revizijo je izvršil dvorni svet- 
nik Te kavč i č, ki je podal poverjen ištvu za notranje stvari daljše poročilo. 
Dognal je nekatere nepravilnosti glede ureditve poslovanja in manipulacije z 
denarjem. Poročilo se vzame na znanje, povdarja se pa, da se mora i/vršiti tudi 
pri drugih okrajnih glavarstvih nenadna revizija, (notranje) 

6.) Inlcndančni kapelan Milan Komarclo je po prevratu prijavil znesek 
12.145 K za zapljcnjcni denar in prtljago. Navedeni znesek sije dal izplačati na 
ta način, da je nakazilo dal podpisati komandantu dravske divizije generalu 
Smiljaniču. Na slične prijave se razven imenovanemu in policijskemu 
nadzorniku Bacblcrju ni izplačala nikomur nikakšna odškodnina. Vslcd lega se 
pri reviziji vojaške intendance za Slovenijo tudi kapetanu Komnreto m 
nadzorniku Bacblcrju imenovana zneska nista priznala. Nadzorniku Baeblerju 
se je dovolilo odplačilo nepravilno prejetega zneska v obrokih. Prošnji inten- 
dančnega kapelana Komareta, da se mu zgoraj imenovani znesek prizna in da se 
ne zahteva od njega da ga povrne, se ne ugodi z ozi rom na nerednosti. ki jih je 
imenovani zagrešil pri vojaški intendanci za Slovenijo. Tudi odplačilu v obrokih 
deželna vlada ne more pritrditi. (Prech.13383) 

7.) Sprejme se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo da se zvišajo 
lovske takse, tako da znaša taksa za lovskega lastnika, najemnika in lovske go- 
ste veljavna za celo kraljevino 60 K, za lovsko nadzorstveno in varstveno 
osobje pa 30 K. izvršeno) 

8.) Deželna vlada je v seji dne 3. novembra sklenila, da se likvidacija begun- 
skega taborišča v Slmišču čim prej e izvrši. Od barak, ki se smejo v smislu tega 
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sklepa demolirati, se prodaš (a dve baraki u ni verzi letni upravi v Ljubljani proti 
kreditiranju kupnine. (Preds.) 

9.) Dvorni svetnik Ivan Teka voie se razreši dolžnosti kot član disciplinarne 
komisije 1. stopnje in se imenuje za člana višje d i se i plinarne komisije za funk- 
cijsko dobo disciplinarnih komisij, določenih v seji dne 6. maja 1920. Za isto 
funkeijsko dobo se imenuje vladni svetnik dr. Rudolf pl. Andrcjka za člana dis- 
ciplinarne komisije I. stopnje in se razreši dolžnosti kot član višje disciplinarne 
komisije. Prošnji okrajnega glavarja dr. Frana Rateja, da se razreši dolžnosti kot 
član disciplinarne komisije I. stopnje se ne ugodi. (Precis, izvršeno) 

10.) Slovenska Krščanska socijalna zveza v Ljubljani je prosila komisijo za 
upravo kranjske deželne imovine, da ji proda zemljišče ob Latermanovem 
drevoredu vi. štev. 211, kat. obč. kapucinsko predmestje. Zemljišče je bilo svoj 
čas namenjeno za gradbo obrtnega muzeja. Ker se pa ne more pričakovati, da bi 
se obrtni muzej v doglednom času gradil, na drugi strani pa je za deželo 
velikega pomena, da dobi za plačilo svoj ili dolgov gotovino, predlaga predsed- 
nik deželne vlade, da deželna vlada odprodaji zemljišča pritrdi. Za ta predlog je 
merodajno tudi dejstvo, da imajo po vseli okoliščinah sodeč hipotekami objekti 
sedaj največjo vrednost in daje za deželo gotovo ugodno, da s pridobljeno kup- 
nino poravna svoje dolgove. Deželna vlada sklene soglasno, da se odprodaji 
zgoraj navedenega zemljišča v principu privoli. Komisija pa mora predložiti 
deželni vladi kupne pogodbe. (Precis, izvršeno) 

II.) Sprejme se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo glede pola- 
ganja praktičnega izpita za javno nameščene živinozdravnike. Predlagano be- 
sedilo § I. se spremeni v toliko, da se izpusti beseda "mestni". Sklene se 
nadalje, da se taksa za izpite ne predpiše. Ker velja naredba za vse javne 
nameščene živinozdravnike in se s tem spremene dosedanji predpisi, se naredba 
predloži v odobrenje ministerstvu za kmetijstvo in vode. (Precfs. izvršeno) 

12.) Deželna vlada je v seji dne 22. septembra 1920, dovolila inž. 
Lj u bos lav u Petro vi ezu, da provi zorično pod u čuj • na državni obrtni šoli v 
Ljubljani in da se bo glede njegovega sprejema kot profesor na obrtni šoli v 
Ljubljani sklepalo, ko dospe od ravnateljstva državnih železnic v Zagrebu nje- 
gov disciplinami akt. Minislerstvo saobraćaja je sedaj spise poslalo in izjavilo 
da nima nič proti temu, da stopi Petrovicz v službo poverjen i šiva za uk in 
bogočastje. Sklene se, da se inženir Lj u bos la v Petrovicz imenuje za profesorja 
na državni obrtni šoli v Ljubljani v IX. ö i no vnem razredu. Radi nujnosti se odo- 
britev ministerstva trgovine in industrije izposluje naknadno. (Uk in bogočastje) 

13.) Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se namesti dr. Fran Kos kot 
kustos zoološkega oddelka na deželnem muzeju v Ljubljani v Vili. Č i no vnem 
razredu. Sklene se, da se to mesto razpiše. (Uk in bogočastje) 

14.) Ravnatelj državne trgovske šole v Ljubljani Josip Gogala se predlaga v 
imenovanje v VU. öinovncm razredu ad personam na dosedanjem službenem 
mestu. (Ukin bogočastje) 

15.) Ministerstvu p ros vete se predlaga, da se imenuje predsednik višjega šol- 
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skcga svela ••••• Vadnjal za dvornega svetnika. Imenovani ima že sedaj pre- 
jemke V. činovnega razreda. (Uk in bogočastje) 

16.) Deželna vlada je sklenila v seji dne 21. julija 1920, da se posli mestnega 
magistrata v Mariboru, Celju in Ptuju kot politične oblasti I. stopnje nanašajoče 
se na uk pridele okrajnim glavarstvom v Mariboru, Celju in Ptuju. Da se izvrši 
ta sklep, se odobri naredba poverjen išt va za uk in bogočastje glede mestu i li šol- 
skih svetov v mestih Maribor, Celje in Ptuj. Pri okrajnem šolskem svetu za 
okolico mest Maribor, Celje in Ptuj se ustanovita po dva odseka in sicer odsek I. 
za mesto in odsek II. za okolieo. V točki 4 § 4. odpade končno določilo "in ki ga 
potrdi višji šolski svet". (Uk in bogočastje) 

17.) Mestni občini ptujski se dovoli zaprošeno zvišanje mostarinc za dobo 
abnormalnih gospodarskih razmer in sicer najdalje za pet let. Deželni vladi je 
pridržana pravica zopetnega znižanja tarife, kadar bi znižanje poslalo umestno 
vslcd zboljšanja gospodarskih razmer. (Javna dela) 

18.) Vzame se na znanje zvišanje prodajne cene premoga iz premogovnika v 
Globokem in sieer 445 K za tono v vagon naloženega izpravnega premoga. 
(Javna dela) 

19.) Računski ofieijal pri poverjeništvu za javna dela Franc Požcncl se 
i ni e nuj • za računskega rev i denta v IX. č i no vnem razredu. Računski asistent pri 
istem poverjeništvu Frane Weiss se imenuje računskim ofieijalom v X. činov- 
nem razredu, oba z veljavnostjo od I .januarja 1921. (Javna dela) 

20.) S sklepom bivšega deželnega zbora kranjskega z dne 25. januarja 1912 
so se uvrstili deželni cestarji v tri službene časovne kategorije. Za vsako katego- 
rijo je v smislu navedenega sklepa treba uvrstiti eno tretjino cestarjev. Ker so 
sedaj gradbeni d i reke ij i znani podatki o službeni dobi vseh deželnih cestarjev na 
Kranjskem, se sklene, da se s I. januarjem 1921 uvrstijo vsi deželni cestarji v tri 
plačilne stopnje ne glede na to ali službujejo ti cestarji na deželnih cestah 1. ali 
II. vrste. (Javna dela) 

21.) Predsednik deželne vlade poroča, daje minister financ objavil uradni 
komunike o preiskavah glede tihotapstva s živili na Koroškem. Komisija, katero 
je finančno ministerstvo odposlalo, seje pred začetkom poslovanja zglasila pri 
predsedniku deželne vlade. Tudi pri odhodu so se gospodje pri njem poslovili. 
Kolikor je mogel predsednik zvedeti, komisija ni mogla ničesar pozitivnega do- 
gnati. Tudi tega ni mogla dognati kdo je dobival moko in žito po železnici v 
Sinčo ves, ker komisija ni dobila v roke tovornih listov, ki se nahajajo najbrže v 
Sinei ves i, tam jih pa komisija ni iskala. V si ed tega je razumljiv tudi popolnoma 
netočen komunike finančnega ministerstva, ki pušča afero ravno tako nepo- 
jasnjeno kakor je bila poprej. 

Koneesejeob 19 1/2 uri. 

Dr. B. l.r. 
zapisnikar. predsednik. 
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Zapisnik obsega 6 strani. Leso vinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik je para l'i- 
rai predsednik dr. Brejc, manjka podpis zapisnikarja, na prvi sirani zgoraj je pripis 
KONCEPT. Zapisnik ima več popravkov in dopolnil s Črnilom. Oštevilčenje sklepov 
obravnav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

2 Sclnvcigcr Josip, policijski pristav. Rojen 1864. Končal 3 razrede trgovske šole. V 
državni službi je bil od 1896 dalje, 1907 je bil upokojen, 1918 je bil reaktiviran pri 
narodni vladi SHS v Ljubljani kol policijski oficial, dodeljen mestnemu magistratu v 
Mariboru, leta 1920 je imel 12 let vojaške službe in 13 let policijske službe, 1924 je bil 
kol pisarniški pristav reduciran in upokojen pri okrajnem glavarstvu v Mariboru. 

• Kos Fran dr., profesor, muzejski kustos. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1956 na Je- 
senicah. Učiteljišče v Ljubljani, prirodopis na Dunaju, promoviral 1920. Poučeval je na 
ljudski šoli v Grosupljem 1908 na meščanski šoli CM D v Trstu 1909, prirodopis je 
poučeval na učiteljišču v Gorici, na gimnaziji v Trstu in na realki v Idriji, 1920 je bil 
imenovan za kustosa pri rodoslovne ga oddelka narodnega muzeja v Ljubljani, upokojen 
je bil 1945. Bil je predsednik odseka za varstvo prirode, Član odbora za raziskovanje 
jam. urednik G M S, objavil je več znanstven i h razprav s področja prirodoslovja, katere 
je objavljal v GM S. 

181" 
ZAPISNIK 
181 : SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 29. JANUARJA 1921. 

Navzoči: vodja deželne vlade profesor dr. Pitamic, poverjenik za pravosodje 
dr. Ravni h ar, in poverjenik za socijalno skrb Ribnik ur. 

Začetek seje ob 12. uri. 

L) Sklene se, da se vse zabave in prireditve Nemcev v Sloveniji z oziram na 
javni red in mir do nadaljnega prepovedo. (Izvršeno polom pav. za notranje) 

2.) Dopis delegata ministers!va financ, da se morajo odvesti fin. dež. blagajni 
vsi fondi in denarni zneski, ki se nahajajo v upravi posameznik uradov in 
ob laste v in ki niso zapo padeni v rednem proračunu, se sporoči komisiji za 
upravo kranjske deželne imovine, da naznani predsedstvu, katere fonde in zne- 
ske bi bilo treba odvesti finančni deželni blagajni od fondov in zneskov, ki jih 
ima komisija v upravi, (izvršeno) 

3.) Uprava depola vojno-železniškega materijala je poslala predsedstvu 
deželne vlade dopise naslovljene na razne urade, ki so dobili materijal iz 
skladišč v Dravljah. Glasom dopisa je treba ves ta materijal vrnili vojaštvu. 
Dopisi se razpošljejo na urade označene na posameznih dopisih, (izvršeno) 

4.) Puškarska zadruga prosi, da se določijo prodajni pogoji za nu.3kar.skc 
stroje, ki jih je prejšnji predsednik deželne vlade kupil v Borovljah ¡z propa- 
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gaiidiicga fonda za znesek 50.000 K. Zadruga prosi, da seji zniža odkupila cena 
•• 25.000 K, Ker se za puškarske stroje zanima tudi puškarska šola, ki se usui- 
novi v Kranju, se pred definiti vnem skic pnnjcm zasliši še enkrat puška rs ka zad- 
ruga in organi, ki imajo nalogo organizirati puškarsko šolo. (izvršeno) 

5.) Deželna vlada je v seji z dne 4. septembra sklenila, da se principijelno 
odobri prodaja deželnega zemljišča v La terma novem drevoredu, vloga št. 211, 
kal. občine Kapucinsko predmestje. Za sklep je bilo zlasti mcroclajno dejstvo, da 
se obrtni muzej, za katerega je bilo to zemljišče namenjeno, v dogledneni času 
najbrže ne bo gradil. Medtem paje izšla naredba, glasom katere naj se ustanove 
tudi pokrajinski obrtni muzej. Z ozi rom na pomisleke, ki ¡ili je proti prodaji 
izrekla gradbena direkcija z dopisom z dne I?, januarja 1921, št. 142, in z ozi- 
io m na to, ker se ne smatra umestno, da se la svet proda, se sklep deželne vlade 
z dne 4. decembra 1920 reasumirá tako, da se odprodaja parcele ne dovoli, (iz- 
vršeno) 

6.) Zveza induslrijeev je naznanila, daje njen predsednik in zastopnik v ko- 
misiji za ureditev plač delavstva in cen premoga pri Trboveljski preniogokopni 
družbi Dragotin Hribar odpotoval na Dunaj in da ga bo nadomestoval v komisiji 
drugi tajnik dr.Ciril Pavlin. Naznanilo Zveze indu s tri ¡ce v se vzame na znanje. 
Zveza induslrijeev se o tem obvesti, (izvršeno) 

7.) Odsek za prehrano je predložil poročilo žitnega zavoda o stanju imovine 
z dne 30. novembra 1920 in predlog radi izplačila odpravnine zavodovemu 
u rad ni šivu. Poročilo se vzame na znanje. Pritrdi se (bnnclno predlogu glede 
izplačila odpravnin uslužbencem in funkcijonarjem žitnega zavoda. Sklene se 
nadalje, da se direktorju žitnega zavoda dr. Bogom t lu Scnekoviču kot vladnemu 
komisarju pri bivšem prometnem zavodu in kot upravnemu referentu pri sedan- 
jem žitnem zavodu prizna nagrada v znesku 100.000 K, njegovemu namestniku 
dr. Emilu Gaju pa znesek 20.000 K. (izvršeno) 

8.) Principijelno se sklene, da deželna vlada nabavi za reprezentančne pros- 
tore v palači deželne vlade po eno sliko in po en kip Nj. Veličanstva kralja Petra 
I- in Nj. Visočanstva regenta Aleksandra. Delo naj se izvrši po slovenskih 
umetnikih. Glede izvedbe naj se zasliši poverjeništvo za u k in bogočaslje, po 
potrebi tudi dmgi merodajni faktorji, (izvršeno) 

9.) Predsednik deželne vlade poroča, da bo treba modificirati naredbo glede 
prepovedi točenja žganih opojnih pijač z novo naredbo, ki v gotovem obsegu 
dopušča točenje in prodajanje žganih alkoholnih pijač. Ob enem bi bilo treba 
izdati predpise za kaznovanje pijancev in gostilničarjev, ki dajejo alkoholne pi- 
jače že oc tv id no pijanim gostom. 

Posebna seja za ureditev raznih vprašanj glede Koroške se vrši v ponde I jek 
dne 31. t.m. ob 16. uri. 

Konec seje ob 13.1/2 uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Pitamic l.r. 
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1 Original. Zapisnik obsega 3 strani. Le so vinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
je bil naknadno oštevilčen. Dopolnitve zapisnika s črnilom. Oštevilčenje sklepov obrav- 
nav je bilo izvedeno naknadno s svinčnikom. 

1821 

ZAPISNIK 
182. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE I. FEBRUARJA 1921. 

Navzoči: vodja deželne vlade profesor dr. Pitam i c, poverjenik za pravosodje 
dr.Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, dvorni svetnik Tckavćič in 
dvorni svetnik dr. Stare. 

Začetek seje ob 12. uri. 

1.) Sklene se, da se izvrši revizija mestnega gospodarstvu v Mariboru. Z re- 
vizijo se poveri višji polieijski svetnik Kerševan kot vodja revizijske komisije. 
Da se mu pooblastilo, da sme zahtevati od vseli uradov pojasnila in pomoč pri 
revizijskem delu. Pri reviziji bo v prvi vrsti sodeloval odsek za prehrano in sicer 
potom svojega direktorja dr. SenekoviČa ali po njem delegiranega uradnika od- 
seka za prehrano. Kot strokovnjak v računskih in knjigovodstvenih poslih se 
pride I i višjemu policijskem svetniku Kerševan u računski ravnatelj Henrik 
Lindtner. 

Dvorna svetnika Tekavčič in Stare odideta. 
2.) Ugotovi se v svrho zabeležbe v zapisniku, daje deželna vlada dne 31. 

januarja 1921 sklenila, da se dovoli hišnim posestnikom v Sloveniji s I. 
februarjem 1921 zvišati najemnino za stanovanja od 20 na 60 % najemnine po 
stanju iz leta 1914. Ravnotako seje dovolilo zvišati najemnine za poslovne lo- 
kale za 100 % najemnin iz leta 1914. Povcrjeništvo za socijalno skrb objavi ta- 
koj tozadevno naredbo v Uradnem listu. Naredba se pošlje ministerstvu za so- 
cijalno politiko po čigar navodilu je deželna vlada napravila ta sklep, v vednost. 

3.) Na poziv vodje deželne vlade pride k seji vodja poverjeništva za uk in 
bogočastje dvorni svetnik dr. Skaberne, da poroča o izvršitvi naredbe minister- 
stva prosvete z dne 4. oktobra 1920, Sh. br. 14.028, objavljene v Službenih No- 
vinari št. 230 z dne 18. oktobra 1920 glede sokolskega telovadnega sistema na 
srednjih šolah in na učiteljiščih. Dr. Skabeme poroča, daje izšla v Službenih 
Novinah z dne I. februarja 1920 naredba ministerstvu prosvete z dne 19. janu- 
arja 1920, Štev. 374, glasom katere naj se telesni pouk na vseh šolah vrši po 
sokolskom sistemu in metodiki, estetiki, redu in disciplini. Na ta odlok je 
poverjeništvo za uk in bogočastje poročalo ministerstvu prosvete, da obstoja v 
Sloveniji poleg sokolske organizacije tudi orlovska organizacija, ki ima glede 
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telesne vzgoje iste namene kakor sokolska organizacija in da vsi ed tega ne gre, 
da bi se vsa telesna vzgoja na šolah organizirala po sokolske m sistemu in v 
sokolskem duhu, ker bi to povzročilo odločen upor pri orlovski organizaciji in 
pri vseh krogih, ki z njo simpatizirajo. Na to predstavo je ministerstvo prosvete 
z odlokom z dne 12. maja 1920 obvestilo poverjeništvo za u k in bogočastje, da 
sta si sokolska in orlovska organizacija v Sloveniji glede njih sodelovanja pri 
telesni vzgoji na šolah ravnopravni, ker imata obe organizaciji glede telesne 
vzgoje enak program. V Službenih Novinah z dne 18. oktobra 1920 štev. 230 pa 
je izšel nov razpis ministerstva prosvete, ki je v bistvu istoveten z razglasom z 
dne 19. januarja 1920, štev. 374. Po naročilu ministerstva prosvete, kije došla 
poverj en i št vu za uk in bogočastje dne 23. decembra 1920 je poverjeništvo iz- 
vršilo ministerski odlok z dne 18. oktobra 1920, kar je povzročilo kritiko v 
Slovencu z dne 26. januarja 1921, štev. 20. Vodja poverjeništva dr. Skaberne 
povdarja, da mu pri izvršitvi odloka z dne 18. oktobra 1920 ministerski odlok z 
dne 12.majnika 1920 o ravnopravnosti sokolske in orlovske organizacije v 
Sloveniji ni bil znan. Te agende je opravljal pri poverjeništvu za uk in 
bogočastje vladni svetnik Bezjak, ki pa vodje poverjeništva o odloku z dne 12. 
niajnika ni informiral. Vprašanje je, kaj naj se z ozi rom na nov položaj, kije 
nastal s tem, da je vodja poverjeništva za uk in bogočastje doznal šele I. 
februarja 1921 za ministerski akt z dne 12. majnika 1920, ukrene, zlasti ali naj 
ostane pri izvršitvi ministerskega odloka z dne 18. oktobra 1920. Nadalje po- 
roča vodja deželne vlade, daje škofijski ordinarijat v Ljubljani prosil, da se mu 
priobčijo prepisi vseh predmetnih ministerskiu odlokov. 

Vodja deželne vlade povdarja, da ima so ko 1st vo v Sloveniji, kjer obstoja 
poleg te organizacije tudi orlovska organizacija z enakim ali vsaj podobnim 
programom, kar se tiče telesne vzgoje, nekak drug značaj kakor v Srbiji in na 
Hrvaškem, kjer poleg sokolske organizacije ni nobene druge organizacije s po- 
dobnim ciljem. Ko je ministerstvo prosvete izdalo odlok z dne 19. januarja 
1920, št. 374, o obstoju orlovske organizacije najbrže ni bilo informirano, ker je 
pozneje ta odlok na pojasnilo poverjeništva za uk jn bogočastje, kar se tiče 
Slovenije, spremenilo. Za deželno vlado je s tem, daje vodja poverjeništva od- 
lok z dne 18. oktobra izvršil, ne da bi vedel za ministerski ukaz z dne 12. maja 
in je za ta odlok doznal šele po izvršitvi, nastal vsekakor nov položaj. Kar se 
tiče odgovora škofijskemu ordinarijatu v Ljubljani je vodja deželne vlade 
mnenja, da bi se prošnji ordinarijata moglo iz uljudnosti ugoditi. Poverjenika dr, 
Ravnihar in Ribnikar povdarjata, da je Sokolski Savez za Jugoslavijo organi- 
zacija, ki se razteza u a celo državo, da ima enotni telovadui sistem, da je tudi 
Sokol v Sloveniji uvedel srbolirvatski povelj ni jezik in da je sokolska organi- 
zacija vsekakor v prvi vrsti in edina sposobna, da se izvede telovadna vzgoja na 
šolah po sokolskem sistemu. Vodja deželne vlade omenja, daje telovadni sis- 
tem pri obeh organizacijah skoraj isti. Sklene se, da se ministerstvo prosvete 
opozori na odlok z dne 12. maja 1920 s prošnjo za navodilo ali glede Slovenije 
ostane ta odlok še v veljavi navzlic poznejšemu odloku z dne 18. oktobra 1920. 
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Pri lem poročilu naj sc izrecno omenja, daje bil vodji poverjen ¡št va za itk ¡n 
bogočasljc pri izvršitvi ministerskega odloka z dne 18. oktobra 1920 min isters k i 
odlok z dne 12. maja 1920 neznan, ker v tem referatu popreje ni delal in ker je 
bil več mesecev odsoten kot sotrudnik pri plebiscitni komisiji v Celovcu. 
P red no se poroča ministerstvu, naj poverjeništvo za «k ¡n bogočasljc orlovsko 
organizacijo povabi, da mu naznani telovadni sistem, ki je pri orlovski organi- 
zaciji v veljavi, in program orlovske organizacije. Na ta način bo mogoče 
ugotovili če je program orlovske organizacije glede Iclcsnc vzgoje mladine 
enakovreden .sokolskomu programu. MinLslerslvo pros vete se nadalje naprosi za 
navodilo ali naj se izroče škofijskemu ordinarijatu v Ljubljani prepisi predmet- 
nih ministerskih ukazov. 

4.) Ministerstvo pros vete je izdalo odlok z dne 22. januarja 1921, glasom 
katerega morajo vse privatne šole s pravico javnosti ponovno prosili za po- 
delitev pravice j a vnos li. Vodja poverjeni št va dr. Skaberne omenja, da mnoge 
privatne šole kakor ljudske šole pri Uršul in kali v Ljubljani in v ŠkofjMoki, v 
Lic Mentimmo vem zavodu in zavodu šolskih sester v Mariboru popolnoma 
nadomeščajo take javne šole in da bodo le šole vsekakor morale še nadalje ob- 
držati pravico javnosti. So pa nekatere privatne šole, pri katerih se ponovna po- 
delitev pravice javnosti ne bo mogla priporočati. Poverjeništvo za uk in 
bogočasljc je minislerski odlok z dne 22. januarja izvršilo s svojo okrožnico z 
dne 26. januarja 1921, v kateri naroča merodajnim šolskim oblastem, da rekviri- 
raj o od vseh zasebnih šol predpisane vloge in jih predlože po zaslišanju okrajnih 
šolskih ob laste v poverjen i šivu za uk in bogočastje. Poročilo se vzame na znanje. 

5.) Na vprašanje poverjenika Ribnikarja glede šolstva v Prckmurju poroča 
vodja poverjen išt va za u k in bogočastje dr. Skabcrnc, da tam obstojajo poleg 
državnih še šole posebne vrslc in sicer čislc verske šole, ki so doslopne samo 
vernikom dolične verske družbe. Poverjeništvo za u k ¡n bogočastje sedaj ne 
namerava izvršiti temeljitih sprememb v lem oziru, ker je treba počakali kaj bo 
določila v len) oziru u slava. 

6.) Odobri se predlog poverjen i št va za javna dela, da se državnim železni- 
cam zaračunava dolenjski premog po isti ceni kakor južni železnici, to je po 43 
K za stol. 

7.) Ker se morejo povodom omejilve obrala v državni cinkarni v Celju po- 
javiti v socijalno-dcniokraličnim in komunističnem časopisju hujskajoči članki, 
ki bi utegnili slabo vplivali na razpoloženje delavstva, se sklene, da se odredi 
konfiskacija lakih člankov. Poverjeništvo za notranje stvari je bilo že naprošeno. 
da tem povodom poskrbi za vzdrževanje reda in miru. 

Konec seje ob 14. uri. 

zapisnikar. predsednik, 
Dr. Bogataj l.r. Dr. P ¡lamie l.r. 
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1 Ori gin u). ZìI pisni k obsega 5 .sirani. Lesov i uski papir brc/, vodnega /.nuka. Zapisnik 
je bil naknadno oštevilčen. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
svinčnikom. 

183' 
ZAPISNIK 
183. Sl-JE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 5. FEBRUARJA 1921. 

Navzoči: vodja deželne vlade profesor dr. Pitamie, poverjenik za pravosodje 
dr. Rn v n i liar in poverjenik za socijalno skrb R ihn i kar. 

Začetek seje ob 1/2 11. uri. 

L) Državna cinkarna v Celju nujno potrebuje večji kredit za poravnavo 
računov zlasti za izplačevanje delavcev, ki se od si o ve 5. februarja. V ta namen 
je dvorni svetnik P i m at z Jadransko banko sklenil dogovor, po katerem dovoli 
banka državni einkarni v Celju 8,000.000 K bančnega kredita proti temu, da 
cinkarna izroči banki v polno in nepreklicno last 30 vagonov pločevine, 15 va- 
gonov cinkovoga prahu in 70 vagonov surovega cinka. Cinkarna se zavezuje to 
blago hraniti v imenu nove lastnice in sicer ločeno od ostalega blaga. Banka 
zaračuna od vsakokratnega dolga 6 1/2 % obresti, dalje 1/4 % provizijo od naj- 
večjega debetnega salda ter 2 %o prometne provizije od večje strani konto- 
korenta (prepis dogovora je priložen spisu predsedništva deželne vlade, št. 1092 
¡z 1920). Dogovor se naknadno odobri. 

2.) Odobri se načrt naredbe deželne vlade za Slovenijo, s katero se us- 
tanavljajo agronomski in veterinarski fondi za Slovenijo in komisija za njihovo 
upravo in sicer v besedilu kot ga je predložilo po verjen i št vo za kmetijstvo v 
Ljubljani (spis predsedništva deželne vlade 1054 ex 1921). Sklene se nadalje, da 
se iz fonda, ki ga upravlja poverjen i št vo za javna dela, dovoli temu fondu zne- 
sek 200.000 K. Pri tej priliki poroča vodja deželne vlade, daje dobil pri svojem 
bivanju v Parizu prospekte za izobraževanje v kmetijski stroki na Danskem. 
Prospekte bo izročil temu fondu oziroma poverjen išt v u za kmetijstvo. 

3.) Komisija za upravo kranjske deželne imovine prosi, da se reasumirá 
sklep deželne vlade z dne 10. novembra 1920, glasom katerega se dajo inven- 
tarni predmeti, ki so last bivše vojvodine Kranjske raznim državnim uradom v 
uporabo proti gotovi odškodnini, ostanejo pa last bivše vojvodine Kranjske. 
Komisija prosi, da seji dovoli te inventarne predmete odprodati. Odločitev se 
odloži, da se zasliši načelnik komisije primarij dr. Gregor ič. Ker ima največ in- 
ventarja bivše vojvodine Kranjske v uporabi univerzitetna uprava, se zasliši v 
tej stvari tudi rektor uni verze. 

255 



4.) Zglasi se narodni posi anee odvetnik dr. Ko run ¡n poroča, da bodo 
poslanci socijalno-dcmokratične stranke posredovali pri centralni vladi, da se 
obratovanje v državni cinkarni v Celju vzdrži še nadalje, ker se mu zdi verjetno, 
da bodo poslanei dosegli uspeh, predlaga dr. Korun, da ostanejo del ave i, ki bi se 
morali odpustiti z dnem 5. februarja t.l. še nadalje v obratu, ker bi se sicer 
razkropili in bi jih ne bilo mogoče več zbrati v slučaju, da se obrat zopet obnovi. 
Država ne bo trpela nikake škode, ker delavei prejmo itak še plačo za 14 dni in 
je državi pač vseeno, če ta čas delajo še v cinkarni. 

Na povabilo predsednika deželne vlade pride gradbeni ravnatelj in vodja 
poverjen i št va za javna dela inž. K linar, da poroča o tej stvari. Inženir K linar 
povdarja, da obrata v državni cinkarni v Celju pač ne bo mogoče vzdržati, ker 
cene cinka še vedno padajo. Stem, da se delavstvo še 14 dni pridrži, delavstvu 
ne bo mnogo pomagano. Delavci bodo po 14 dneh še na slabšem, ker ne bodo 
imeli več nobenih sredstev. V slučaju, da bi se obrat obnovil, ne bo nikakih 
težav, ker je znano kam gredo delavci. Poleg tega bi obratovanje deficit 
einkarne le še povečalo. Rudarski svetnik Bacbler je včeraj telefoniral, da se ob 
priliki odpusta delavcev ni treba bati izgredov. Mnenju inž. K. I inai j a se pri- 
družuje tudi poverjenik Ribnikar. Na poziv poroča rudarski svetnik Bacbler 
telefonično, daje tudi pri njem interveniral eden izmed socialnodcmokraličnih 
poslancev v istem smislu kakor dr. Korun. Nadal j no obratovanje bi donesi o 
državi dnevno 30.000 kron deficita in je jasno, da se bo obrat moral ustaviti. 
Peči so že ugasnjenc, tako da bi bilo treba tudi sedaj na novo začeti delati. Če bi 
se prvotni ukrep, da se delavstvo z dnem 5. februarja t.l. odpusti spremenil, bi to 
pomenilo desuaviranje državne avtoritete. Delavei so plače sprejeli, ne marajo 
pa prevzeti delavskih knjižic. Sklene se, da se obrat ustavi takoj, t.j. dne 5. 
februarja 1.1. in da se delavstvo odpusti zlasti vslcd lega, ker je obratovanje že 
po večini ustavljeno. Če delavci upajo, da se bo obrat morda zopet vpostavil. 
lahko čakajo, vendar samo na svoj riziku na svojih dosedanjih mestih, dokler 
se definitivno ne odloči usoda cinkarne. Deželna vlada pri tem ne prevzame ni- 
kake obveznosti. Odpuščenemu delavstvu je seveda dano tudi na prosto, da 
odide v druge obrate. Deželna vlada je pripravljena na prošnjo podpirati akeijo 
poslaneev pri osrednji vladi, da da na razpolago sredstva za nadaljevanje obrala. 
O tem se obvesti takoj telefonično rudarski svetnik Baebler s pri stav ko m, da 
lahko v tem smislu obvesti delavstvo. Če bi se obrat zopet vpostavil, bi bilo ob 
tej priliki treba gledali, da se neprimerno visoki prejemki delavstva reducirajo 
na primerno višino. Gradbeni ravnatelj inž. KI mar odide. 

5.) Komanda V. žandarmerijske brigade prosi predsedstvo deželne vlade za 
invervencijo, da žandarmerija še dalje ostane v sedanjih prostorih na Blciwci- 
sovi cesti, katere je lastnik hiše z dnem 31 .julija t.l. odpovedal. Žandarmerija je 
odpoved odstopila finančni proku ratini, da vloži pri sod n tj i ugovor. V. žan- 
darmerijski brigadi se odgovori, da se mora čakali na odločitev sod nije. Ista 
komanda se nadalje povabi, da stori vse kar ji je možno, da se pospeši zidava 
lastnega poslopja za žandarmerijo. 
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6.) Avstrijski zastopnik v Ljubljani je opozoril predsedništvo deželne vlade, 
da se nahaja v mariborskih zaporih več avstrijskih državljanov, ki so bili obso- 
jeni vsled carinskih prestopkov na več mesečno zaporno kazen oziroma da so 
zaprti brez vsake obsodbe. Na vprašanje je okrajno sodišče v Mariboru 
naznanilo predsedstvu, da se v tamkajšnji h zaporih nahaja res 24 avstrijskih 
državljanov, ki so zaprti vsled carinskih prestopkov nekateri že po več mesecev. 
Mnogi so zaprli baje brez vsake obsodbe. Glavna carinarnica v Mariboru se na 
te razmere opozori s pri stavko m, daje došla pritožba, da so bili mnogoteri vsled 
majhnih carinskih prestopkov brez vsake obsodbe oddani v zapor in da .se redno 
postopanje proti njim navzlic večmesečnem zaporu še vedno ni izvršilo. Rav- 
notako se na to opozori tudi finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru. 

7.) Dravski artel eri j ski polk je nameraval prirediti na ljubljanskem barju 
vežbe z ostrim topniškim streljanjem, proti čemur je mestni magistrat vložil 
ugovor pri komandi dravske divizije s pri stavko m, da bi se artilerijsko vežbanje 
z ostrim streljanjem lahko vršilo na strelišču za topniško streljanje pri Krškem, 
kjer so se vršile že dolgo let topniške strelske vaje, ali pa v občini Moste pri 
Kamniku. Po intervenciji vojnega ministers!va je minislerslvo notranjih del 
naročilo prcdscdnišlvu deželne vlade, da ne ugovarja več namenu vojne oblasti 
(vide spis predsedništva deželne vlade 536/1921). Z ozirom na poročilo mest- 
nega magistrata, da bi streljanje povzročilo veliko materijelno škodo na poljih in 
gozdovih, se zasliši v tem oziru poverjeništvo za javna dela, ki naj poda svojo 
izjavo sporazumno s poverjeništvo m za kmetijstvo. Ta izjava s predstavko 
mestnega magistrata se pozneje pošlje ministcrslvu notranjih del. 

Konec seje ob 1/2 15. uri. 

Zapisnikar. Predsednik. 
Dr. Bogataj l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovi uski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
vsebuje več dopolnil in popravkov besedila. Zapisnik je bil naknadno oštevilčen. Manj- 
ka podpis predsednika. 

257 



1841 

ZAPISNIK 
184. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 9. FEBRUARJA 1921. 

Navzoči: vodja deželne vlade profesor dr. P i tam i c, poverjenik za pravosodje 
dr. Ravnihar in poverjenik za .socijalno skrb Ribnikar. 

Začetek seje ob 13. uri. 

1.) Na predlog poverjenika Ribnikurja se dovoli za zgradbo sanatorija na 
Golniku iz demobilizacijskega fonda posojilo v znesku tri in pol milijona kron. 
(preels.) 

2.) Poverjenik Ribnikar poroča o prošnji o fi cija la pri poverjen i št vii za soci- 
jalno skrb Leopolda Pu barja, da naj se mu vštejc v pokojnino pet let in sicer eno 
leto pogodbenega službovanja pri poverjeniStvu za socijalno skrb in štiri leta 
službovanja pri prot¡alkoholni zvezi "Sveta vojska". Sklene sc, da se predloži ta 
prošnja priporočilno ministers!vu za socijalno politiko, (soc. skrb.) 

3.) Računski asistenti pri poverjen išt v u za socijalno skrb Anton Porenla, 
Franc Scliott in Mirko Benedik se imenujejo s pravno veljavnostjo od 1. janu- 
arja 1921 za računske oficijale v X. č i no vnem razredu, (soc. skrb.) 

4.) Poverjenik za socijalno skrb sporoča o ovirali pri zamenjavi tuzemskili in 
i nožem ski li delavcev. Državna posredovalnica za delo v Ljubljani je stopila 
sicer v slik s "Steierischer Arbeitsnachweis" v Gradcu v svrho izmenjave kvali- 
ficiranih in nekvalificiranih delovnih moči, toda izmenjava je zadela vsi cd 
strogih predpisov glede izdaje potnih dovoljenj na velike težkoče. Ministcrslvo 
•za notranje zadeve je sicer odredilo, da se prošnje delavcev za potna dovoljenja 
brzojavno rešujejo, vendar pa ta olajšava nima nobenega praktičnega pomena, 
ker morajo delavci, ki so zaprošeni pri graški posredovalnici čakati po cele 
tedne na potna dovoljenja ter vrhu tega še plačati visoke pristojbine. Z oz i rom 
na pomanjkanje kvalificiranih delavnih moči ter na okolnost, da število 
nezaposlenih dan na dan narašča, je nujno potrebno, da se omogoči državni pos- 
redovalnici, kakor tudi inozemskim posredovalnicam neovirano izmenja vanje 
delavstva. Sklene se predložiti osrednji vladi naslednji predlog: 
1) za dohod inozemskih kvalificiranih delavcev, ki se pri nas neobhodno potre- 
buj ejo, naj ne veljajo obstoječi strogi predpisi glede potnih dovoljenj. Naša 
poslaništva in naša konzularna predstavništvu nuj se pooblasti, da smejo izdajati 
delavnim močem, kijih pokličejo naše državne posredovalnice iz inozemstva. 
potna dovoljenja brezplačno in po najkrajšem potu. 
2) Iste olajšave naj veljajo za naše delavce, ki ne morejo dobiti zaposlenja doma 
in j ili pošiljajo državne posredovalnice za delo v inozemstvo, (pretiš.) 

5.) Na predlog poverjenika za socijalno skrb, ki poroča podrobno o vedno 
večje dimenzije zavzemajoči krizi v slovenski in špecijelno v kovinski industriji 
se sklene: 
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Da sc ne uniči naša industrija in ne poveča brezposelnost do neznosnosti je 
neobhodno potrebno, da država z vsemi močmi potom previdne carinske in go- 
spodarske politike podpira industrijo. Zlasti si osvaja deželna vlada zahteve 
naše kovinske industrije, kakor so jih formulirali podjetniki v soglasju z intere- 
sirali im delavstvom v spomenici z dne 28. januarja 1921, ki seje izročila min- 
isters! vu za trgovino in obrt. Prepis te spomenice naj se predloži s primernim 
poroč i I oni os rednji vladi, (preds: ) 

6.) Vodja deželne vlade sporoča, da je pomaknilo poverjeništvo za u k in 
bogočastje na predlog ravnateljstva državne obrtne šole nekaj učnih moči ¡z X. 
v IX. Čin ovni razred. O teh imenovanjih se bo naknadno poročni o m in ist erst vu 
7-íi p ros veto. 

Konec seje ob 13. uri 30 minut. 

zap i s n i kar. p red sed n i •. 
Dr. Fi šer l.r. Dr. Pi tam i e I. •. 

Original. Zapisnik obsega 2 sirani. I.eso vins k i papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
Je bil naknadno oštevilčen. Oštevilčenje sklepov obravnav je bilo izvedeno naknadno s 
svinčnikom. 

185' 
ZAPISNIK 

185. SEJE DEžELNE VLADE 

Z DNE 15. FEBRUARJA 192!. 

Navzoči: vodja deželne vlade profesor dr. Pitani¡c, poverjenik za pravosodje 
dr. Ravni ha r, in poverjenik za socijalno skrb Ri bn i kar. 

Začetek seje ob 10. uri. 

Albin Prcpcluli odlaga z dopisom z dne 2. februarja 1921 mesto zastopnika 
deželne vlade za Slovenijo pri Oblači In ici za Slovenijo. Mesto njega se imenuje 
za vladnega zastopnika v Oblači I niči za Slovenijo vladni svetnik dr. Ignacij 
Rutar, (izvršeno) 

V zadnjem času se je opazilo, da se je pričela od zunaj in posebno v 
Sloveniji med domačimi Nemci širili raba nemških krajevnih nazivov v pošt- 
nem in brzojavnem prometu. Na predlog vodje deželne vlade se sklene: Kdor se 
v naši državi poslužuje javnih uradov in zavodov v Sloveniji, je zavezan, da rabi 
v ustni en • m in pismenem prometu brzojavno ali te I • fonie no za kraje v Sloveniji 
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le oficijelne slovenske nazive. V nasprotnem slučaju je dolični urad ali zavod 
upravičen odreči uradno posredovanje. Pisma, pošiljal ve, brzojavi in le I e fonie ni 
pogovori iz inozemstva pa se smejo posluževali tudi krajevnih imen poštnega 
leksikona kakor je določeno v Be m ski poštni konvenciji. (P reds, izpisek k spisu 
283/1920) 

V seji deželne vlade dne 2. decembra 1920 je bilo dovoljeno puškarski zad- 
rugi v Kranju za nabavo puškarski h strojev brezobrestno posojilo 500.000 K s 
p ri stav kom, da se pogoji posojila določijo naknadno. Oddelek ministers! vu 
trgovine in industrije je predložil podrobne pogoje glede tega posojila. Deželna 
vlada smatra le pogoje za primerne. Pušk ars k a zadruga in Gospodarska komisija 
za stvarno demobilizacijo se povabila, da se izjavita, če se strinjata s lenii 
pogoji. (Preds. izpisek k spisu 1299/1920) 

Ugotovi se, daje deželna vlada v seji dne 9. februarja 1921 sklenila nas- 
topno: 

V interesu prekmurskega prebivalstva, kakor tudi v interesu poljedelec v se 
odredi nastopno: 
1) Podrejenim političnim oblastvom je do preklica prepovedano izdajati polna 
dovoljenja prekmurskim poljskim delavcem, ki nameravajo iti na delo na Oger- 
sko ali kamorkoli v inozemstvo, brez izkaza državne posredovalnice za delo. 
2) Vsem prekmurskim javnim uradom in oblastvom (občinskim uradom, žup- 
nim u radom, šolskim vodstvom ter ženelarmerijskim postajam in poštnim ura- 
dom) se ¡zdaj nalog, da poučijo ljudstvo o izžemanju potom gazd, jim do- 
po vedo, daje pot na Ogersko zanje absolutno zaprta, a da lahko dobijo zapos- 
lenje v lastni državi potom podružnice državne posredovalnice za delo v Murski 
Soboti, na katero se lahko vedno ustno ali pismeno obračajo. Omenjeni naj 
nadalje ljudstvo poučijo, da je v naši državi odpravljen fevdalni sistem in da 
nimamo pri nas ogromnih ve le posestev kako ran a so na Ogcrskem, vslcd česar 
se tudi ne more posredovati velikim partijam (20 do 150 glav) na enem 
posestvu. Pri nas obstojajo samo srednja posestva, ki rabijo na poletje eno do 
pet delavnih moči. Enako morajo res igni rat i ludi na plačevanje in natura, a si za 
prisluženo gotovino lahko sami nakupijo potrebna živila. 

Omenjenim uradom in oblastvom se izdaj tudi nalog, da morajo vse to- 
zadevne posredovalne akcije poverjen i št vo za socijalno skrb v čim največji meri 
podpirali. 
3) Policijskim oblastvom v Prek mu rj u naj se ¡zda nalog, da strogo nadzorujejo 
nabiralec delavnih moči takozvane gazde ¡n naj preprečijo iztihotapljanjc polj- 
skih delavcev ¡z naše kraljevine. Sklep v zapisniku seje z dne 9. februarja 1921 
pomotoma ni bil protokol ¡ran. (izvršeno) 

Delegat minislerstva financ je urgiral rešitev dopisa glede odvoda demobili- 
zaeijskih in drugih po državnih uradih in organih nabranih denarjev, ki niso 
zapopadeni v državnem proračunu. Vsa poverjen¡štva in oddelki deželne vlade 
se povabijo, da poročajo v koliko pri posameznih državnih uradih in zavodih 
obstojajo laki fondi, ki bi jih bilo treba odvesti finančni deželni blagajni. Go- 
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spodarski komisiji za stvarno demobilizacijo se nadalje naroči, da predloži 
predsednišlvu deželne vlade natančen seznam nakazil, kijih ima še na podlagi 
dosedanjih odlokov pred sed ništva deželne vlade realizirati in natančno poročilo 
o gotovini, terjatvah ¡n premoženju, ki Gospodarski komisiji po realizaciji 
omenjenih nakazil še preostane. Delegacija minislerslva financ se o teh ukrepih 
obenem obvesti. (Prais, izvršeno) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da mu je bilo predloženo poročilo o sta- 
novanjskih razmerah visokošolskega dijaštva v Ljubljani. Poizvedbe v tem ozi m 
so dognale, da veliko število visokošolcev stanuje v zelo neugodnih razmerah, 
zlasti oni, ki so navezani na Dijaški dom na ljubljanskem gradu. Potrebno je, da 
se za akademično mladino ustanovi internat, ki bo odgovarjal vsem modernim 
zahtevam. Vodja deželne vlade se s tem strinja in povdarja. da če se kaj napravi, 
se mora ustanoviti res zavod, ki odgovarja vsem modernim zahtevam v higi- 
jeničnem, vzgojnem ¡n pedagogičnem oziru. Zavod bi moral stati izven vsakega 
strankarskega vpliva. Deželna vlada sklene, da se podobno kakor so se ustano- 
vili razni podporni fondi za visokošolec, ustanovi tudi "Fond za zgradbo in 
vzdrževanje Dijaškega doma v Ljubljani". Natančen načrt za ustanovitev fonda 
bo ¡zdelalo poverjen i št vo ZìI socijalno skrb. Sklene se nadalje, da se ves fond, ki 
ga upravlja poverjen i št vo za javna dela votira fondu za zgradbo in vzdrževanje 
dijaškega doma. V isti namen se porabi tudi ves preostanek fonda pridobljenega 
'z kupčij s svincem na Koroškem. 

Sklene se, da se imovina bivšega Narodnega sveta v Litiji razdeli kakor 
sledi: od gotovine se izroči županstvu v Litiji znesek 415 K za občinske reveže, 
ostanek gotovine v znesku 3.704 K z obrestmi vred se preodkaže Ljubljanski 
kreditni banki v Ljubljani na naslov "Narodni svet v Ljubljani", pod katerim se 
zbirajo po sklepu komisije za revizijo računov Narodnih svetov ta čas preo- 
stanki narodnega davka raznih narodnih svetov. Zlatnina ¡n srebrni na se izroči 
finančni deželni blagajni v Ljubljani. (Precis, izpisek k spisu 1191/192i) 

V posvetovalnico pride sekcij ski svetnik in predstojnik oddelka za trgovino 
in industrijo, dr. Mam. 

Vodja deželne vlade poroča, da je treba urediti posle Osrednjega urada 
državnih montan ist ičn ih obratov oziroma njegovega predstojnika dvornega 
svetnika Pi mat a, ki opravlja sedaj dvojne posle in sicer ima centralno vodstvo 
državnih mon tan i stičnih podjetij, poleg tega pa nadzoruje zasebna podjetja pod 
sekvestrom. Ker je mogoča kolizija interesov se sklene, da se dvorni svetnik 
P i mat, ki ima centralno vodstvo državnih montan ističu ih podjetij v Sloveniji 
(premogovnikov v Velenju in Zabukovci, cinkarne v Celju) razreši dolžnosti 
nadzorovanja zasebnih podjetij pod sekvestrom. Državnim nadzornikom pre- 
mogovnikov Trboveljske premogokopne družbe kakor tudi drugih privatnih 
premogovnikov se imenuje inž. May ne. Maks Pitamic ostane še nadalje njegov 
delegat za premogovnike Trboveljske družbe. Šef oddelka za trgovino in indus- 
trijo bo imenoval sekvestre za ostala industrijska podjetja. Sklene se nadalje, da 
se inž. Ilaync kot vodja oddelka za premog podredi neposredno pred sed ni št vu 
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le oficijelne slovenske nazive. V nasprotnem slučaj» je dolični urad ali zavod 
«pravičen odreci uradno posredovanje. Pisma, pošiljatve, brzojavi in tcleíonicni 
pogovori iz inozemstva pa se smejo posluževati tudi k rajev n ili imen poštnega 
leksikona kakor je določeno v Bern ski poštni konvenciji. (P reds, izpisek k spisu 
283/i920) 

V seji deželne vlade dne 2. decembra 1920 je bilo dovoljeno pitškarski zad- 
rugi v Kranju za nabavo puškarskih strojev brezobrestno posojilo 500.000 K s 
pristavkom, da se pogoji posojila določijo naknadno. Oddelek ministerstva 
trgovine in industrije je predložil podrobne pogoje glede tega posojila. Deželna 
vlada smatra te pogoje za primerne. Puškarska zadruga in Gospodarska komisija 
za stvarno demobilizacijo se povabita, da se izjavita, če se strinjata s temi 
pogoji. (Preds, izpisek k spisu 1299/1920) 

Ugotovi se, daje deželna vlada v seji dne 9. februarja 1921 sklenila nas- 
topno: 

V interesu prekmurskega prebivalstva, kakor tudi v interesu poljedelcev se 
odredi nastopno: 
1) Podrejenim političnim oblastvom je do preklica prepovedano izdajati potna 
dovoljenja prekmurskim poljskim delavcem, ki nameravajo iti na delo na Oger- 
sko ali kamorkoli v inozemstvo, brez izkaza državne posredovalnice za delo. 
2) Vsem prekmurskim javnim uradom in oblastvom (občinskim uradom, žup- 
nim uradom, šolskim vodstvom ter žen d artilerijski m postajam in poštnini ura- 
dom) se izdaj nalog, da poučijo ljudstvo o izžemanju potoni gazd. jim do- 
po vedo, da je pot na Ogcrsko zanje absolutno zaprta, a da lahko dobijo zapos- 
lenje v lastni državi potom podružnice državne posredovalnice za delo v Murski 
Soboti, na katero se lahko vedno ustno ali pismeno obračajo. Omenjeni naj 
nadalje ljudstvo poučijo, da je v naši državi odpravljen fevdalni sistem in da 
nimamo pri nas ogromnih veleposestev kakoršna so na Ogerskcm, v si ed česar 
se tudi ne more posredovati velikim partijam (20 do 150 glav) na enem 
posestvu. Pri nas obstojajo samo srednja posestva, ki rabijo nn poletje eno do 
pet delavnih moči. Enako morajo resign irati tudi na plačevanje in natura, a si za 
prisluženo gotovino lahko sami nakupijo potrebna živila. 

Omenjenim uradom in oblastvom se izdaj tudi nalog, da morajo vse to- 
zadevne posredovalne akcije poverjeništvo za socijalno skrb v Čim največji meri 
podpirati. 
3) Policijskim oblastvom v Prek mu rj u naj se ¡zda nalog, da strogo nadzorujejo 
nabiralce delavnih moči takozvane gazde in naj preprečijo i zt i h ota pij a nj • polj- 
skih delavcev iz naše kraljevine. Sklep v zapisniku seje z dne 9. februarja 1921 
pomotoma ni bil protokol i ran. (izvršeno) 

Delegat ministerstva financ je urgiral rešitev dopisa glede odvoda demobili- 
zacijskill in drugih po državnih uradih in organih nabranih denarjev, ki niso 
zapopadeni v državnem proračunu. Vsa poverjeništva in oddelki deželne vlade 
se povabijo, da poročajo v koliko pri posameznih državnih uradih in zavodih 
obstojajo taki fondi, ki bi jih bilo treba odvesti finančni deželni blagajni. Go- 
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spodarski komisiji za stvarno demobilizacijo se nadalje naroči, da predloži 
predsedništvu deželne vlade natančen seznam nakazil, kijih ima še na podlagi 
dosedanjih odlokov prcdscdnišlva deželne vlade realizirati in natančno poročilo 
o gotovini, terjatvah in premoženju, ki Gospodarski komisiji po realizaciji 
omenjenih nakazil še preostane. Delegacija ministerstva financ se o teh ukrepih 
obenem obvesti. (Preds, izvršeno) 

Poverjenik ZìI socijalno skrb poroča, da mu je bilo predloženo poročilo o sta- 
novanjskih razmerah visokošolskega dijaštva v Ljubljani. Poizvedbe v tem ožim 
so dognale, da veliko število visokošoleev stanuje v zelo neugodnih mzmerah, 
zlasti oni, ki so navezani na Dijaški dom na ljubljanskem gradu. Potrebno je, da 
se za akademično mladino ustanovi internat, ki bo odgovarjal vsem modernim 
zahtevam. Vodja deželne vlade se s tem strinja in povdarja, da če se k¿ij napravi, 
se mora ustanoviti res zavod, ki odgovarja vsem modernim zahtevam v higi- 
jeničnem, vzgojnem in pedagogičnem oziru. Zavod bi moral stati ¡zven vsakega 
strankarskega vpliva. Deželna vlada sklene, da se podobno kakor so se ustano- 
vili razni podporni fondi za visokošolce, ustanovi tudi "Fond za zgradbo in 
vzdrževanje Dijaškega doma v Ljubljani". Natančen načrt za ustanovitev fonda 
bo izdelalo poverjeniStvo za socijalno skrb. Sklene se nadalje, da se ves fond, ki 
ga upravlja poverjeništvo za javna dela votira fondu za zgradbo in vzdrževanje 
dijaškega doma. V isti namen se porabi tudi ves preostanek fonda pridobljenega 
•z kupčij s svincem na Koroškem, 

Sklene se, da se imovina bivšega Narodnega sveta v Litiji razdeli kakor 
sledi: od gotovine se izroči županstvu v Litiji znesek 415 K za občinske reveže, 
ostanek gotovine v znesku 3.704 K z obrestmi vred se preodkaže Ljubljanski 
kreditni banki v Ljubljani na naslov "Narodni svet v Ljubljani", pod katerim se 
zbirajo po sklepu komisije za revizijo računov Narodnih svetov ta čas preo- 
stanki narodnega davka raznih narodnih svetov. Zlatnina in srebrn i na se izroči 
finančni deželni blagajni v Ljubljani. (Preds, iz/iisck k spisu i ¡91/¡921) 

V posvetovalnico pride sekcijski svetnik in predstojnik oddelka za trgovino 
in industrijo, dr. Mam. 

Vodja deželne vlade poroča, da je treba urediti posle Osrednjega urada 
državnih montanističnih obratov oziroma njegovega predstojnika dvornega 
svetnika Pi mata, ki opravlja sedaj dvojne posle in sicer ima centralno vodstvo 
državnih montanističnih podjetij, poleg tega pa nadzoruje zasebna podjetja pod 
sekvestrom. Ker je mogoča kolizija interesov se sklene, da se dvorni svetnik 
P i mat, ki ima centralno vodstvo državnih montanističnih podjetij v Sloveniji 
(premogovnikov v Velenju in Zabukovei, cinkarne v Celju) razreši dolžnosti 
nadzorovanja zasebnih podjetij pod sekvestrom. Državnim nadzornikom pre- 
mogovnikov Trboveljske premogokopne družbe kakor tudi drugih privatnih 
premogovnikov se imenuje inž. Hay ne. Maks Pitamic ostane še nadalje njegov 
delegat za premogovnike Trboveljske družbe, Sef oddelka za trgovino in indus- 
trijo bo imenoval sekvestre za ostala industrijska podjetja. Sklene se nadalje, da 
se inž. Hayne kot vodja oddelka za premog podredi neposredno predsedništvu 
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deželne vlade. (Precis, izpisek k spisu 493/1920) 
Sekcij ski svetnik dr. M aru poroča o razmerah v kemični tovarni v Hrastniku. 

Med državnim nadzornikom inž. K rancem in uradnikom tovarne Stadelbauer- 
jem je prišlo do osebnih incidentov, ki so dali povod, za sodno postopanje tako 
proti Kranen kakor ludi proti Sladelbauerju. Izkazalo se je, da se inž. K rane ne 
more vzdržati na svojem mestu, vendar je treba počakati izida sodne obravnave. 
Do (cdaj prejema inž. Krane še nadalje svoje prejemke. Stadelbauer se mora 
odstraniti iz tovarne. Tudi proti drugim i zzi vaccin je Ireba primerno postopati. 
(trg. in industrija) 

Konzorcij trgovstva, industrije in obrti je prosil za novo tiskarniško konce- 
sijo v Ljubljani. Poslovodja tiskarne naj bi bil J. Schröter, ki je imel svojo 
tiskarno v Borovljah in je deloval v prid naši stvari za časa priprav za plebiscit. 
Po plebiscitu se je Schröter moral s svojimi tiskalniškimi stroji preselili v 
Ljubljano. Merodajui faktorji so ga priporočali, da se mu priskrbi primerna ek- 
sistenca, četudi ni naš državljan. Napram prošnji konzorcija paje vložil Gremij 
tiskarjev v Sloveniji spomenico, v kateri povdarja, da ni potrebe po novi 
tiskamiški koncesiji, ker sedanje tiskarne lahko zmagujejo vse tiskarniško del». 
Vodja deželne vlade povdarja, da odločitev o prošnji konzorcija spada v 
izključno kompetenco oddelka za trgovino in industrijo in da more deželna 
vlada imenovanemu oddelku o tej stvari dati samo svoj svet oziroma inn spo- 
ročiti svoje mnenje. Poverjenik Ri bui kar povdarja, da ni mogoče dati konzorciju 
nove tiskarniško koncesije, posebno ker močno primanjkuje stavcev in bi novo 
podjetje sedanjim tiskarnam odtegnilo stavec, ki bi vslcd večjega povpraševanja 
gotovo zvišali svoje zahteve. Poleg tega v Ljubljani za novo koncesijo ni lo- 
kalne potrebe. Povdarja tudi da sta bili ba.š zadnje leto odklonjeni dve prošnji za 
tiskarniško koncesijo in da bi ti dve prošnji vsekakor prišli poprej v pošte v, 
nego prošnja konzorcija. Istega mnenja sla poverjenik dr. Ravnihar in vodja 
deželne vlade, zlasti ker nt lokalne potrebe in bi imelo novo podjetje samo 
spekulativen značaj. ( /. Precis, izpisek k spisu 1330/1920, 2. trgovina in indus- 
trija) 

Sekcij ski svetnik dr. Marti odide. K seji pride vodja po verjeti i št va za u k in 
bogočastje dvorni svetnik dr. Skabcrnc. 

Profesorju Dr. Francu Bradaču2 se dovoli iz vseučiliškega fonda za enoletno 
izobraževanje v klasični filologiji na inozemskih univerzah v svrho habilizacije 
za vseučilišče v Ljubljani subvencija 48.000 K, ki se mu izplača v štirih trime- 
sečnih obrokih. (NB! Izpiski na pov. za tik in bogat: lastnoročno clv. sv. dr. 
Skaberiie-ln, Uk in bogočastje) 

Za zasluge, pridobljene za slovensko znanstveno in leposlovno literaturo .se 
predlagajo ministerstvu pros vete v odlikovanje sledeči šolniki in sicer: 

Profesor Maks Pleteršnik za odlikovanje z redom sv. Save II. razreda za 
zasluge, ki si jih je pridobil z izdajo svojega slovarja, v katerem je zbrano naj- 
obsežnejše gradivo za slovenski jezik. Vladna svetnika dr. Frane Détela in An- 
drej ScnckovtČ3 se predlagata za odlikovanje z redom sv. Save III. razreda. 
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Za odlikovanje z redom sv. Save IV. razreda se predlagajo višja .šolska 
nadzornika dr. Leopold Poljanec in dr. Ivan Grafenauer, nadalje ravnatelj 
državne gimnazije v Ljubljani Franc Novak, ravnatelj državne gimnazije v No- 
vem meslu Josip Wester, profesor v pokoju Anton Barte I4, profesor škofijske 
gimnazije v Št. Vidu dr. Anton Breznik in profesor v Mariboru dr. Jakob 
¿mavec. 

Ministerstvu pros ve te se predlaga, da se dr. Bogumil Krek imenuje za vlad- 
nega svetnika pri poverj en i št vu za u k in bogočastje v Ljubljani v VI. č i no vnem 
razredu, nadalje da se mu prizna, da je njegova strokovna vs pos obijen ost za 
službo upravnogospodarskega poročevalca pri višjem šolskem svetu v Ljubljani 
istovetna taki, ki se zalitcva od uradnika političuoupravnc koncept ne stroke, in 
da se mu všteje ves čas od 8. avgusta 1892 do imenovanja za vladnega svetnika 
za odmero pokojnine. Prošnja za osebno dok I ado se odbije. Glede prošnje za 
povračilo selitvenih stroškov se dr. Kreku, kadar bo imenovan pojasni, da ima 
po določbah točke 33 miuistcrskc uredbe z dne 30. septembra 1920 D.R. lir. 
96.000 pravico do povračila. (Uk in bogočastje) 

Vodja poverjeništva za uk in bogočastje poroča, da je nujno potrebno 
preuredili šolske razmere v Prekmurju. V šolskem svetu za Prek mu rje imajo 
večino duhovniki, ki so s par izjemami sami zagrizeni M ad žaroni. V prvi vrsti 
je treba urediti šolsko nadzorstvo. V ta namen se odvzame višjemu šolskemu 
nadzorniku Gabcrščcku šolsko nadzorstvo v Prekmurju in se poveri z istim višji 
šolski nadzornik Engelbert Gang I. Nadalje bo poverj en i št vo za u k in bogočastje 
izdelalo naredbo o šolskem svetu za Prek mu rje. Kol smernica za osnutek 
naredbe naj velja, da so člani šolskega sveta za Prckmurjc: I) civilni komisar za 
Prekmurje (oziroma okrajni glavar), 2) okrajni šolski nadzornik oziroma njegov 
namestnik, 3) uradni zdravnik, 4) varstveni sodnik, 5) ravnatelj meščanske šole. 
6) dva zastopnika učilcljstva, in sicer eden domačin in eden izmed učiteljstva iz 
ostale Slovenije, 7) po en duhovnik katoliškega, evangeljskega in židovskega 
vero izpovedovanj a, in 8) trije zastopniki občin, kijih določijo občinski zaslopi 
oziroma gerenti s svojimi sosveti. (Uk in bogočastje) 

Vodja poverjeništva za u k in bogočastje poroča nadalje, da se ustanovi s 
pri Čet kom prihodnjega šolskega leta v Kranju puškarska šola. Za prostore je 
Poskrbljeno. Občina bo poskrbela poleg prostorov tudi za kurjavo in razsvet- 
ljavo. Puškarski stroji ki jih je prejšnji predsednik dr. Brejc kupil v Borovljah. 
se prodado puškarski zadrugi v Kranju za znesek 25.000 K proli temu, da jih 
sine sou porabljal i puškarska Šola. (Pieds.) 

Sklene se, da bo poverjen i št vo za u k in bogočastje pozneje predlagalo min- 
isicrslvu prosvelc, da se ravnatelj državne obrtne šole vladni svetnik Subie" od- 
likuje z redom sv. Save lil. razreda, inž. Podkrajšek' pa z redom sv. Save IV. 
'iizreda, oba za zasluge za obrtno šolstvo. (Uk in bogočastje) 

Konec seje ob 13. uri in pol. 
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zapisnikar. predsednik. 
Dr. Pitamic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Lesovi tiski papir brez vodnega znaka. Manjka 
podpis zapisnikarja. Zapisnik je bil naknadno oštevilčen. Ima več popravkov in dopolnil 
s črnilom. 

" Bradač Frane, profesor. Rojen 1885 na Jami pri Dvoru pri Žužemberku, umrl 1970- 
Gimnazijo v Ljubljani 1905, klasično filologijo na Dunaju, promovira I v Zagrebu 1920, 
študijsko seje izpopolnjeval v Berlinu in Pragi. Poučeval je v Ljubljani 1910-1923, 
1923 je postal profesor na filozofski fakulteti v Ljubljani. Napisal je grško slovnico in 
grško vadnico ter več drugih del. Prevajal je iz grščine, latinščine, češčinc in nemščine. 

Senekovič Andrej, profesor, vladni svetnik. Rojen 1848 v Spodnji Ščavnici, umrl 
1926 v Ljubljani. Končal Študij matematike in lizike, poučeval je v Novem mestu in v 
Ljubljani 1890-1907, kjer je bil ravnatelj 1. državne (klasične) gimnazije. Bilje strok- 
ovni pisatelj, pisal je Šolske učbenike za matematiko, fiziko in kemijo. Bilje narodnoo- 
bmmhni delavce, vidno je deloval v CMD. 

4 Bartol Anton, profesor. Rojen 1853 v Mirni peči na Dolenjskem, umrl 1937 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, filologijo na Dunaju. Poučeval je na I. državni 
(klasični) gimnaziji v Ljubljani 1882-1920. Bil je leksikograf. Sodeloval je pri 
PleterŠnikovem slovarju, prirejal je nove izdaje Janežičcvega nemško-s lo venskega slo- 
varja. 

s Šubic Ivan, profesor, organizator strokovnega šolstva. Rojen 1856 v Poljanah nati 
Škofjo Loko, umrl 1924 v Ljubljani. Končal Študij prirodopisa in matematike na Dunaju 
1881, nato je poučeval na srednjih Šolah v Ljubljani, 1888 je postal vodja strokovne šole 
za lesno industrijo, strokovne Šole za umetno vezenje in državne obrtne Šole, 1907-1912 
je sodeloval kot konservator ecnlralnc komisije na Dunaju, bil je član umetniških razso- 
dišč. Napisal je več strokovnih ¡n potopisnih člankov. Bil je upravitelj zapuščine po 
Janezu in Juriju Šubieu. 

' Rod krajše k Hinko ing., profesor. Rojen 1858 v Ljubljani, umrl 1928 v Ljubljani. 
Poučeval je na državni obrtni Šoli v Ljubljani od leta 1900 dalje. Bilje zaslužen za raz- 
voj slovenskega obrtnega šolstva. 

I861 

ZAPISNIK 
186. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 19. FEBRUARJA 1921. 

Navzoči: vodja deželne vlade dr. Pitamic, poverjenik za pravosodje dr. Rav- 
ni har, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar. 
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Začetek seje ob 1/2 12. uri. 

Sklene se, da se z ozirom na luijskajoée pisanje časopisja izda na ona poli- 
tična in policijska oblastva, ki pridejo v poštev kol tiskovna cenzurna oblast va, 
okrožnica, v kateri se izda ukaz, da se hujskanje proti državi in vladnim odred- 
bam ter proti posameznim plemenom našega troimenega naroda, kakor tudi 
osebni napadi na uradnike, v katerih se ti javno zasmehujejo ali psujejo, vseka- 
kor zaplenijo ter da se, če le mogoče, izsledijo pisci takih člankov. Cenzurna 
oblastva se morajo seveda pri tem ravnati natančno po zakonih kaz. pravilnika, 
pri čemur se bo treba v pretežnih slučajih omejiti na objektivno postopanje, ker 
Je vsled pristojnosti porotnega sodišča v tiskovnih prestopkih izid kazenskega 
postopanja čestokrat dvomljiv. V ostalem pa dajejo, ne glede na določbe §§ 
284, 300, 311 a v str. kaz. za k., določbe §§ 103 in 104 srbsk. kaz. zak. obširno in 
točno podlago za objektivno upravičenost zaplembe. • ko bi taki ponovni in 
nekako preračunjeni napadi privedli cenzurno oblast do uverjenja, da list 
zasleduje s temi napadi gotovo razkrojno propagando, more obi asi vo na podlagi 
ukaza min. sveta z dne 29.12.1920 št. 29282, list do nadaljnega ustaviti. (Preds. 
izpisek ad 1483/1921) 

Vodja predsedništva deželne vlade poroča, da je komanda drvavske divizije 
svoj čas dala na razpolago deželni vladi šentpetersko vojašnieo za namestitev 
civilnih uradov. Stanovanjski urad je nato zapečatil nekatere prostore v šentpe- 
terski vojašnici, ker so bili ti prostori namenjeni za zdravstveni odsek. Dne 18. 
t. m. pa sta prišla po naročilu g. generala Dokiča dva častnika, sla p u si ila pri 
dveh sobah odstraniti pečate nakar sta se naselila v teh sobah. Sklene se, da 
vodja deželne vlade in poverjenik za socialno skrb v stvari osebno intervenirala 
pri g. generalu, ker more tako postopanje škodovati ugledu civilnih in vojaških 
oblastev. V ta namen sestavi predsedništvo deželne vlade promemoria, v 
katerem se pregledno popiše pol • k dosedanjih pogajanj za pridobitev prostorov 
v šentpeterski vojašnici, (izvršeno) 

Sprejme se naredba deželne vlade o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih 
in za znanslvo pomembnih živali in rastlin 1er o varstvu špilj. Naredba se vsled 
nujnosti takoj objavi v Uradnem listu, predloži se pa v naknadno odobrenje 
niinisiersivu pros vete. (P reds, ad 1419/1921) 

Razpravlja se o naredbi • določitvi vrstnega reda invalidov, prostovoljcev in 
certi fi kal i slov pri namešecnju za pisarniške o fi • ij an te. Naredba z dopolnjeno 
stilizacijo se pred odobrenjem pošlje še poverjenišlvu za socialno skrb, da se 
more o njej izjaviti invalidski oddelek. 

Poverjeništvo za javna dela je sklenilo s "Prometnim zavodom za premog" 
pogodbo, da prepuste tudi drž. premogokopi v Velenju in Zabukoven imenova- 
nemu zavodu vso svojo produkcijo za razpečavanje. Iz izjav rudarskega glavar- 
stva v Ljubljani ¡n predstojnika oddelka za premog paje razvidno, daje "Pro- 
memi zavod za premog" eminentno pri d obi t ven o podjetje, ki ima po svojem 
ustroju samo značaj vmesnega trgovca. Posredovanje "Prometnega zavoda" pri 
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razpečevanju premoga m pri nabavljanju materijalij bi bilo za državne pre- 
mogovnike neprimerno drago in bi donašalo zavodu velik dobiček, državni 
premogovniki pa bi od tega ne imeli prave koristi. Podana je tudi nevarnost, da 
bi državni premogovniki prišli v preveliko odvisnost od "Prometnega zavoda" 
in Trboveljske premogokopne družbe. Z ozi vom na to se sklene, da se svoj čas 
med poverjen i št vom za javna dela in med "Prometnim zavodom za premog" 
sklenjeni pogodbi odreče veljavnost, ker se smatra, da poverjen i št vo za javna 
dela ni bilo pristojno sklenili take pogodbe brez odobrenja celokupne deželne 
vlade. Ker je pri tej stvari prizadet tudi predstojnik osrednjega urada drž. 
monan¡stičniii obratov, se spis pošlje višji disciplinami komisiji, da preišče ludi 
la slučaj. (Preds. it. 1868/192i izvršeno) 

Vodja deželne vlade poroča, da bo treba pojasniti, kako posluje gospodarska 
komisija za stvarno demobilizacijo, ker so se čule pritožbe, da pri oddaji blaga 
postopa pristransko. O tej stvari bo deželna vlada v seji zaslišala vladnega svet- 
nika dr. Rutarja, ki je bil svoj čas član revizijske komisije pri gospodarski ko- 
misiji. 

Poverjenik za socialno skrb poroča, da so v slavonskem rudniku Vrclniku 
začeli neusmiljeno preganjati slovenske rudarje, k¡ bivajo tamkaj v večjem 
številu že dolgo let. Preganjanje se vrši pod pretvezo izganjanja komunistov. 
Zgodilo seje, da so zagrabili delavce z rodbinami, jih naložili na živinske vo- 
zove in odpeljali proti Sloveniji. Del ave i niso dobili niti delavskih knjižic, niti 
zaostankov na plači. Do sedaj je prišlo v Ljubljano že par lakih lian spo rtov. Z 
o/.irom na težki gmotni položaj izgnanih delavcev se sklene, da se državna pre- 
mogovnika v Velenju in Zabu ko ve i pozo veta, da brezposelne vrdniške rudarje 
vzameta na delo vsaj tako dolgo, da bo njihova usoda in zadeva rudnika na 
Vrdniku pojašnjena. Poverjenišlvo za socialno skrb je v tej stvari že poročalo 
svojemu ministerstvu. (Soc. skrb odpravljen 22. i i.) 

Konec seje ob 1/22. 

Dr. Bogataj l.r. Predsednik: 
Zapisnikar: Dr. Pi la mi e l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 3 strani. Le sovi ns ki papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
je bil naknadno oštevilčen. Zapisnik ima več dopolnil in popravkov s črnilom. 

266 



187' 
ZAPISNIK 
187. SEJE DEžELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
2 DNE 5. M ARCA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Bait i è, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socialno skrb Rib ni kar in vodja pove rje ni št va za uk in 
bogočastje dr. Skabernc. 

Začetek seje ob 16.1/2 uri. 

Predsednik deželne vlade poroča, da nameravajo Sokoli in Orli v nedeljo dne 
6. marca t.l. poleteli v Logatec. Ker se v Logatcu nahaja Še nekaj ¡tal ¡jan s kili 
vojakov in carinikov, je predsednik deželne vlade povabil načelnike Sokolov in 
Orlov k sebi in jih opozoril, da z vsem svojim vplivom delajo na to, da se 
prepreči vsaka demonstracija in vsak napad na italijanske državljane, da ne 
bodo imeli Italijani povodov nastopati proti našim rojakom v Primorju. Pred- 
sednik deželne vlade pričakuje z gotovostjo, da se bo jutrašnji dan zaključil v 
Logatcu brez vsakega incidenta. 

Vodja poverjen ¡šiva za uk in bogočasljc dr. Skabernc poroča, daje deželna 
vlada na Koroškem z neznatno izjemo zavrnila prošnje domač ili na Koroškem 
rojenih in tamkaj pristojnih učiteljev slovenske narodnosti za sprejem v šolsko 
službo na Koroškem. Nadalje namerava koroška deželna vlada nasilno gcrniau- 
'zirali slovensko šolsko mladino. Proti takemu postopanju deželne vlade na Ko- 
roškem je treba nastopiti s učinkovitimi represalijami. Sklene se, I) da se 
učiteljstvo nemške narodnosti v Sloveniji, ki še nima izpita iz slovenskega 
učnega jezika in kateremu seje podaljšal rok za ta izpit, naroči, da mora ta izpit 
napravili nepreklicno v pomladanskem roku tekočega leta 1921. Kdor se lemu 
ne bo pokoril oziroma ne bo prebil izpita, proli njemu se bo postopalo po pred- 
pisih. 2) Izprašcvalninia komisijama za ljudske in meščanske šole se ta ukrep 
naznani z naročilom, da pri izpitih postopajo pravično, vendar ngorozno. 3) 
M i n i ste rst vu pros vele se predlaga, da se ukine nemška gimnazija v Ljubljani, 
nadalje nemške paral e l kc na drž. realki ¡n drž. gimnaziji v Mariboru ter da se 
odpravijo vse nemške manjšinske šole v Ljubljani in Mariboru. Ravno izvršeno 
ljudsko štetje je pokazalo namreč, da je nemški živclj tako neznaten, da te 
nemške šole niso potrebne. Poročilo na nun. bo redigiralo poverjeni št vo za uk in 
bogočasljc. Proti nemškim rodbinam, ki žive v Jugoslaviji in katerih pripadniki 
se kal. udeležujejo protislov. gonje na Koroškem se uvede preiskava. Ako se 
dožene, da so te rodbine soodgovorne za ono gonjo, bo drž. oblast tudi proti 
njim nastopila. (Uk in bogočasljc) 

Deželna vlada je v seji dne 15. februarja 1921 sklenila, da se predlagajo 
nekateri zaslužni šolniki v odlikovanje. Poverjeništvo za uk in bogočastje pa 
sklepa ni izvršilo, ker so se proti sklepu pozneje pojavili pomisleki v tem ozi ni. 
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da so predlagana odlikovanja deloma previsoka in bi jih mintslerstvo na naj- 
višjem mestu gotovo ne predlagalo, na drugi strani paje bil predlagan v odliko- 
vanje tudi profesor dr. Breznik, kije pa še zelo mlad in bi se v slučaju, da se 
predlaga za odlikovanje tudi za njega, morali predlagati tudi še razni drugi zas- 
lužni profesorji. Sklep deželne vlade z dne 15. februarja 1921 se reasumirá in se 
sklene, da se profesor Maks Pleteršnik predlaga za odlikovanje z redom sv. 
Save III. razreda. Iz predloga z dne 15. februarja se izloči profesor dr. Anton 
Breznik; vsi ostali, imenovani v sklepu z dne 15. februarja se predlagajo za od- 
likovanje z redom sv. Save IV. razreda; poleg njih se pa predlagala za red sv. 
Save IV. razreda še vladni svetnik in ravnatelj v p. Anton Čemivee2 in profesor 
Ferdinand Seidl" v Novem mestu. (Uk in bogočastje) 

Bivši poverjenik za uk in bogočastje dr. Karol Verstovšek je potem, koje bil 
razrešen dolžnosti kot poverjenik, vložil prošnjo, da se mu prizna še nadalje 
značaj uradnika IV. razreda in da se mu dovolijo še nadalje prejemki tega či- 
novnega razreda. Z ukazom Nj. V. Regenta z dne 16. februarja 1921 je bil dr. 
Verstovšek pomaknjen v VI. činov ni razred, z nadaljnjim ukazom z istega dne 
paje bil vpokojen s pokojnino, ki mu pripada po službenih letih. Vodja pover- 
jen ištva za uk in bogočastje ima proti izvršitvi teh odlokov pomisleke, ker sta 
odloka nejasna. Predlaga, naj se ministerstvu prosvete pojasni, daje vpokojitev 
iz pravnih razlogov nepravilna, ker je uradna vpokojitev v tej obliki zoper 
določbe službene pragmatike, torej nezakonita in ker je pomaknitev v VI. či- 
novni razred brezpomembna. Srednješolski profesorji v Sloveniji se namreč 
vslcd sklepa ministerskega sveta provedejo s pravno močjo izza 1. januarja 
1921, na dinarske plače. Zanje torej ne veljajo več činovni razredi po avstrijski 
(službeni) pragmatiki. Nadalje naj se upošteva gmotni položaj profesorja dr. 
Verstovška, ki je opasno bolan, brez premoženja in ima šest nepreskrbljenih 
otrok. Končno naj se ne da priložnosti, da bi se vpokojitev dr. Verstovška mogla 
politično zlorabljati zoper osrednjo vlado. Sklene se, da se predloži ministerstvu 
prosvete predstavka, v kateri se povdarjajo pomisleki pravnega značaja. Minis- 
terstvu prosvete se nadalje predlaga, da se prošnja dr. Verstovška za priznanje 
značaja in prejemkov IV. čin. razreda odkloni, pač pa da se njegova plača 
provede na dinarsko plačo za srednješolske profesorje. (Uk m bogočaslje) 

Vodja poverjen i št va za uk in bogočastje poroča, da se nahajajo v mestnem 
Muzeju v Mariboru razne umetnine, ki so jih dali privatniki Muzeju na razpo- 
lago, da jih razstavi. V zadnjem času pa se množe slučaji, da privatniki od- 
tegujejo svoje umotvore in druge razstavljene predmete iz Muzeja. Sodi se, da 
jih hočejo vsaj deloma i zt i bota p iti iz države. Na Češkem in v Avstriji so kmalu 
po prevratu izdali naredbo o varstvu umetnin. Po vzorcu teh naredb je izdelalo 
tudi poverjen i št vo za uk in bogočastje osnutek naredbe deželne vlade za 
Slovenijo o varstvu umetnin. Osnutek se sprejme; predloži se pa pred objavo v 
odobrenje ministerstvu prosvete. (Uk in bogočastje) 

Učitelj Fran Marolt4 je izdal zbirko narodnih himen in domorodnih pesmi za 
mladino. Ministerstvo prosvete je odločilo, da se stara izdaja more od strani 
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deželne vlade odobrili kot učna knjiga, nova izdaja pa da se mora predložiti 
ministers! vu v odobrenje. V zbirki se nahaja tudi "Sokolska". V sled znane kon- 
troverze glede uvedbe sokol skega sistema na šolali prosi vodja poverjeni št va za 
uk in bogočastje, da deželna vlada z ozirom na to, da se nahaja v zbirki "Sokol- 
ska", ne pa tudi orlovska himna, odloči, ali naj se stara izdaja zbirke odobri. 
Zbirka se odobri kot šolska učna knjiga, ker je deželna vlada mnenja, da sokol- 
ska liimna lah ko ostane v zbirki tudi če obvelja ukaz ministra Tri fu no v i ća o 
ravnopravnosti sokolske in orlovske organizacije glede telesne vzgoje šolske 
mladine. V tem slučaju bi se mogla vzeli v zbirko tudi orlovska himna. (Uk in 
^ogočaslje) 

Vodja poverjen i št va za uk in bogočastje je že v seji z dne 15. februarja 1921 
poročal, da je nujno potrebno reformirati šolsko upravo v Prekmurju. Pover- 
jen i št vo za u k in bogočastje je sedaj izdelalo ••• rt naredbe deželne vlade za 
Slovenijo o ureditvi šolstva v Prekmurju in ustanovitvi okrajnega šolskega sveta 
Za Prek mu rje. Naredba ima namen, da se šolske razmere v Prekmurju prila- 
godijo šolski organizaciji v ostali Sloveniji, nadalje da se ljudsko in meščansko 
šolstvo odtegne izključnemu vplivu prekmurske duhovščine, ki je po svoji 
ogromni večini madžarskega in madžaronskega mišljenja in da se da učiteljstvu 
podoben položaj, kot ga ima učiteljstvo v Sloveniji. Naredba po eni strani varuje 
državne interese, po drugi strani pa vpošteva posebne razmere v Prekmurju. 
Naredba se upira na kranjski in štajerski šolski zakon in na statut za volitve v 
višji šolski svet. Vodja poverjeništva dr, Skabernc prečita naredbo v njenih 
glavnih določilih. K naredbi opozarja predsednik deželne vlade, da se civilni 
komi sa rij at za Prekmu rje v kratkem pretvori v okrajno glavarstvo in da se v 
naredbi nadomesti označba "civilni komisar" z označbo "okrajni glavar". 
Deželna vlada pritrdi od vodje poverjeništva za uk in bogočastje predloženemu 
Osnutku naredbe, ki se mora predložiti pred objavo v odobrenje ministerstvu 
pros vete. Na predlog poverjenika za socialno skrb se sklene, da se predlagani 
osnutek spremeni v toliko, da se odvzame krajnemu šolskemu svetu pravica 
nadzorovanja šolskega pouka. V ostalem se osnutek naredbe izroči še profesorju 
Funtck-u, da jo jezikovno opili. V poročilu, s katerim se predloži naredba min- 
isterstvu, je treba ministerstvo opozorili zlasti na one določbe v naredbi, ki se 
razlikujejo od kranjskega in štajerskega šolskega zakona in ki vpoštevajo prek- 
murske posebnosti. Ukin bogočastje) 

Vodja poverjeništva za uk in bogočastje odide. K seji pride direktor odseka 
za prehrano dr. Bogomil Scnekovič. 

Profesorju v p. in slovenskemu pesniku Josipu Stritarju se ob priliki njegove 
85 letnice z ozirom na njegovo slabo gmotno stanje, dovoli iz sredstev predsed- 
ništva deželne vlade častno darilo 10.000 jugsl. kron. Pesniku se pošlje k ju- 
bileju brzojavna čestitka. Ministerstvu pros vete se nadalje predlaga, da dovoli 
Stritarju častno pokojnino letnih 3 - 4.000 dinarjev, (izvršeno) 

Pri okrajnem glavarstvu v Celju obstoja kot oddelek glavarstva gospodarski 
urad, ki je ob času vezane trgovine in neurejenih gospodarskih razmer vršil 
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glede aprovizaeije važne naloge. Pozneje, koje bila proglašena prosta trgovina 
in se je začela konkurenca, so državne a p rov i začne ustanove dovršile svojo na- 
logo. To velja tudi za gospodarski urad v Celju, ki naj se likvidira. Po ver- 
jen ištvo za notranje stvari predlaga: 
1) da se gospodarski urad kol oddelek okrajnega glavarstva v Celju čini preje 
likvidira, 
2) da naj vse privatnopravne obveze in pravice iz trgovskega poslovanja gospo- 
darskega urada prevzame trgovska družba, ki naj bi se v to svrlio osnovala. Ok- 
rajno glavarstvo v Celju naj nem u doma predloži poverjen išt vu za notranje stvari 
osnutek pogodbe med državo kol prodajalcem in trgovsko družbo kol prevzem- 
nico. Pogodba se pošlje finančni prokuraturi v izjavo s formclno in materijclno 
pravnega stališča. 
3) Garancija vlade, da prostori gospodarskega urada ostanejo na razpolago 
trgovski družbi, naj se ne prevzame. Islotako naj se z javno-pravnim ukrepom 
ne vpliva na to, da se najemnik Sligcr trpi še nadalje v skladišču, kije last južne 
železnice. Obe le dve, popolnoma privatno-pravni zadevi naj se urede potoni 
civilno-pravne pogodbe. 

Poverjenik za soeialno skrb izrazi pomisleke proti temu, da bi se gospodarski 
urad prepustil privatni trgovski družbi. Opozarja na slučaj "Oblači I nice" v 
Ljubljani. Sodi, da naj bi se gospodarski urad prepustil uradniški organizaciji v 
Celju, če taka obstoja, sicer naj bi se pa gospodarski urad dal na razpolago zad- 
ružnim organizacijam. Se-le, Če bi se u radništvo oziroma zadružne organizacije 
za gospodarski urad ne zainteresirale, naj bi se razpisala za predajo gospodar- 
skega urada konkurenca. K temu pripominja direktor odseka za pretirano, da je 
njegov urad dal takoj po prevratu gospodarskim uradom pri okrajnih glavarstvih 
na Štajerskem nalogo, da čimpreje likvidirajo. Tudi je odsek za prehrano že od 
začetka odklonil jamstvo za poslovanje gospodarskih uradov. Vsi drugi gospo- 
darski uradi, razven mariborskega in celjskega, so že likvidirali. Smatra za po- 
trebno, da ludi celjski gospodarski urad Čimpreje likvidira (mariborski je ¡tak 
tudi že v likvidaeiji). Gospodarski urad v Celju nima nobenih zalog. Kot njegov 
glavni aktivum se morajo smatrati terjatve. V Celju obstoja "Samopomoč", ki 
na imetje gospodarskega urada gotovo ne bo reflektirala. Tudi zadruge se za 
gospodarski urad ne bodo zanimale, saj so celo odklonile prevzem žitnega za- 
voda v Ljubljani. 

Zgoraj navedeni predlogi poverjeništva za notranje stvari se odobre pod 
pogojem, da poverjenik za socialno skrb do pondeIjka, tj. do 7. l.m. sklepu ne 
bo ugovarjal. V tem slučaju bo deželna vlada o predmetu ponovno razpravljala. 
Sklene se nadalje, da so vsa aktiva gospodarskega urada v Celju na razpolago 
deželni vladi in da bo končno bilanco pregledal delegat deželne vlade, (iz- 
vršeno) 

Provizoričua vladna ko ne ¡pista Anton Svetina pri eivilnem komisar ¡j a tu v 
Murski Soboti in Peter Popovi č pri pred sed ni št v u za notranje stvari se imenujeta 
okrajnim komisarjem v vrstnem redu, ki jima pristoja med provizoričnimi vlad- 

270 



ni m i konci pi si i. (Notranje) 
Poverjeni št vo za kmetijstvo je predlagalo, da se imenujeta pogodbena urad- 

nika Josip Blanč in Davorin Jenko5, ki dobivata po pogodbi prejemke v izmeri 
plače XI. Činovncga razreda, za kane li sta v XI. èinovncm razredu. Nadalje 
predlaga isto poverjeni št vo, da se imenuje pisarniški praktikant Alojzij Čampa 
za kanclista v XI. činov ne m razredu. Predsednik deželne vlade k tem predlogom 
pripominja, da sta bila Blanč in Jenko prvotno pisarniška pomočnika, pozneje 
pa nista bila imenovana za pisarniška oficijnnta, ampak sta bila samo pogod- 
beno nameščena. Predlogi poverjen i šiva za kmetijstvo nasprotujejo naredbam 
glede namestitve invalidov, dobrovoljeev, eerti fi kat i sto v in pisarniških ofici- 
jantov za pisarniške uradnike. Vslcd tega se sklene, da se predlogu pover- 
jen ištva za kmetijstvo glede vseh teh imenovanih ne pritrdi; pač pa se pover- 
jen i št vu prepusti, da namesti pis. praktikanta Alojzija Campo pogodbeno s 
plačo, kije enaka prejemkom XI. činovncga razreda, (izvršeno) 

Z o/.irom na prej navedeni slučaj se sklene, da se vsa uradniška mesta, do 
katerih imajo gotove kategorije, kakor invalidi, dobrovoljci in certi fi kat ist i. 
P red prav ico, morajo pred oddajo razpisati, (izvršeno) 

Predlog poverjen i št va za kmetijstvo, da se kmetijski potovalni učitelj Franc 
frampužfi pomakne v Vil. činovni razred in da se mu prizna posebna doklada 
letnih 1.200 K. se predloži s priporočilom ministerstvu za kmetijstvo, (izvršeno) 

Kulturni in žene r Leon Knafelje7 se imenuje za pro v izo riè nega kulturnega 
stavbnega adjunkta prt poverjen i št v u za kmetijstvo v X. činovnem razredu 
d ržav n i h u radn i kov. (izvršeno) 

Prihodnja seja deželne vlade se vrši v torek, dne 8. t.m. ob 11. uri. 
Konec seje ob 20. uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

Original. Zapisnik obsega 7 strani. Le so vinski papir brc/, vodnega znaka. Zapisnik 
je bil prvotno oštevilčen s Štev. 186, nato popravljen v 187. Zapisnik ima več dopolnil in 
Popravkov s črnilom. 

2 Čcrnivec Anton, profesor, vladni svetnik. Rojen 1856 v Dolu pri Stični, umrl 1936 
v Ljubljani. Poučeval je v Prošeku, na učiteljišču v Kopru 1886-1894, v Pulju 1894- 
1895, na učiteljišču v Ljubljani od 1895 dalje, kjer je 1916 postal ravnatelj. 

3 Scidl Ferdinand, profesor, akademik. Rojen 1856 v Novem mestu, umrl 1942. 
Gimnazijo v Novem mestu, prirodopis, fiziko in matematiko v Gradcu. 1885 izpit i/, 
slovenščine na Dunaju pri prof. Miklošiču. Poučeval je na meščanski šoli v Krškem 
1882-1887; nato na realki v Gorici, 1915 je postal vladni svetnik in je zaprosil za 
upokojitev, preselil seje v Novo mesto, kjer je še poučeval na gimnaziji in na trgovski 
šoli. Ob ustanovitvi univerze v Ljubljani so mu ponudili mesto univerzitetnega pro 
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fesorja za geologijo, kar zaradi bolezni ni sprejel. 1895 je postal Član dunajske potre- 
soslovne komisije pri akademiji znanosti, 1903 je postal dopisni član JAZU, 1940 član 
SAZU v Ljubljani. Bil je častni član Številnih znanstvenih in kulturnih društev. Objavil 
je več del s področja meteorologije, scizmografijc, geologije, geografije ¡n priro- 
doslovci. Leta 1926 je sodeloval pri Geološko-pnlcntološkcm inštitutu ljubljanske uni- 
verze. 

4 Marolt Fran, učitelj, glasbenik. Rojen 1865 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 
1884. Kot učitelj je služboval od 1884 dalje v Mengšu, Blagovici, na Brdu pri Lukovici 
in v Ljubljani. Poučeval je tudi petje v zboru Šentjakobskega gospodarskega naprednega 
društva v Ljubljani in na obrtno nadaljevalni šoli v Ljubljani. Upokojen je bil 1924. 
Izdal je zbirko narodnih himen in domorodnih pesmi za mladino. 

5 Jenko Davorin, uradnik, arhivar. Rojen 1894 v Ljubljani. Končal je 4 razrede gim- 
nazije in Mahrovo trgovsko šolo v Ljubljani. Služboval je od 1919 dalje pri pover- 
jen ¡Št vu za kmetijstvo, nato je bil premeščen v Maribor, kjer je bil 1927 upokojen. 

6 Trampuž Frane, šolnik, enolog. Rojen 1879 v Kostanjevici na Krasu, umrl 1957 v 
Ljubljani. Končal je višjo sadjarsko in vinarsko šolo v Klösterneuburgu 1891. Služboval 
je od 1893 dalje kot potujoči kmetijski učitelj na Malem Lošinju in na Krku, 1904-1919 
je vodil kmetijsko Solo v Pazinu, 1919-1936 je bil inšpektor za kmetijske šole in vodja 
kmetijskega oddelka banske uprave. Ustanovil je list Razumni gospodar, ga urejal in v 
njem objavil več prispevkov, objavljal je tudi v drugih strokovnih časopisih. Postavil je 
temelje istrskega in kvamerskega vinogradništva in kmetijskega izobraževanja. 

1 Knafcljc Leon, ing. Rojen 1890 v Volkcndorfu pri Beljaku na Koroškem. V 
Ljubljani je služboval od leta 1921 kot provizorični kulturni stavbni adjunkt pri pover- 
jeništvu za kmetijstvo, nato pri generalni inšpekciji voda v Ljubljani, 1928 je bil pre- 
meščen v Ne goti n v Srbiji. 

ZAPISNIK 
188. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 8. MARCA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihnr, poverjenik za socialno skrb Ribnikar, direktor odseka za prehrano dr. 
Bogomil Se neko v ič in referent za Koroško dr. Potočnik. 

Začetek seje ob 11. 

Predsednik deželne vlade poroča, daje dobil od ministerstva notranjih del 
brzojavko, da se morn ozemlje, izpraznjeno od Italijanov, podrediti vojaški ko- 
mandi. Kaj je vzrok tej odredbi ni znano, vsekakor pa ta ukrep ni naperjen proti 
politični upravi v Sloveniji. Predsednik je povabil za danes popoldne na razgo- 
vor šefa generalnega štaba, da se z njim dogovori glede načina izvršitve minis- 
terskega odloka. Smatra za najbolj primerno, da naj bi se za čas vojaške uprave 
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cksponirnl v Logatec mlajši politični uradnik, ki naj bi bil v stalnem stik» z ofi- 
cirjem, ki bi izvrševal vojaško oblast, kakor tudi s politično ekspozituro v Cerk- 
nici. Vojaška uprava v Logatcu naj bi bila samo •• rine I nega značaja. Če bi ko- 
manda dravske divizije temu načinu ne pritrdila, bo predsednik povabil g.g. 
poverjenika na ponoven posvet. 

Profesor Potočnik poroča o sanaciji koroške gospodarske družbe, ki se je 
ustanovila, da bi nadomeščala Korošcem v trgovskem oziru Celovec in Beljak. 
Družba je počelkoma oskrbovala aprovizacijo samo v boroveljskcin okraju, 
pozneje paje razširila ta delokrog tudi na velikovški okraj. Sodelovala je tudi 
pri akcijah za •••• nje vanj • živil. Prejela je sicer v ta namen od vlade večje 
prispevke, vendar trdi, daje utrpela pri tej akciji večjo škodo. Dalje je družba 
kreditirala raznim krajevnim odborom kupnino za dobavljeno blago in sicer, 
kakor trdi družba, po naročilu deželne vlade. Tudi pri tem je družba po lastni 
izjavi utrpela večjo škodo. Paktum je, da seje po zadnji reviziji bilance izkazal 
pri koroški gospodarski družbi primanjkljaj K 3,061.709,88. Pri tem paje treba 
vpoštevali, da je bilo blago, ki je skupno cenjeno na 1,487.554 K 86 v, 
Zaračunano po razmeroma zelo nizki ceni. Ravnotako se med d ub i ozn i m i 
dolžniki, katerih dolgovi znašajo skupno 1.432.983 K 25 v, nahaja mnogo 
dolžnikov, ki bodo svoje dolgove še poravnali. Navedeni primanjkljaj se mora 
torej smatrali kol najvišji možni primanjkljaj. Referent smatra, da naj bi se v 
slučaju, če se deželna vlada odloči za sanacijo, primanjkljaj porazdelil iako, da 
bi en del prevzela deželna vlada, nekaj naj bi popustili upniki, preostanek pa naj 
bi prispevali udeleženci pri kupčiji s koroškim svincem, namreč Jadranska 
banka, Zadružna zveza, Zveza slovenskih zadrug in družba "Lika". Poverjenik 
za pravosodje srna lin za nujno potrebno, da se koroška gospodarska zadruga 
sanira, ker bi družba sicer morala napovedali konkurz, kar bi imelo za posledico 
ne samo veliko m ale rij • Ino škodo za prizadete upnike, temveč bi moglo škodo- 
vati tudi ugledu deželne vlade. Poverjenik Ribnikar izrazi pomisleke, če obstoje 
za vlado tako tehtni razlogi, da sodeluje pri sanaciji. Opozarja, da seje žal tudi 
pri nas pri mnogih gospodarskih organizacijah nepravilno postopalo in da ne bi 
bilo umestno, da bi deželna vlada s svojo podporo krila tako postopanje. Direk- 
tor Senckovič omenja, da bi samo Žitni zavod zgubil nad 2 milijona, če bi se 
družba ne sanirala. Opozarja, da seje družba ustanovila na inicijativo deželne 
vlade, da sodeluje pri našem propagandnem delu na Koroškem in da je deželna 
vlada družbi ob ustanovitvi obljubila svojo pomoč. Proti poslovanju družbe so 
se ču le res pritožbe, vendar se organom družbe ni moglo dokazati ničesar neza- 
konitega. Poverjenik Ribnikar vpraša, če je bila družba udeležena morda tudi pri 
Znani ¡zvozniški aferi na Koroškem. Direktor Senckovič odgovarja, da Koroške 
gospodarske družbe v tej aferi ne zadene nobena krivda. K stvari sami pripo- 
minja, da so nekateri izvozil ¡Carji najbrže od plebiscitne komisije predčasno 
zvedeli, da se bo odprla demarkacijska črta. Nakupičili so torej v coni • velike 
Zaloge živil, ki so jih potem, ko je bila demarkacijska črta odprta, ¡zvozili v 
Celovec. 
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Principijelno sc sklene, da se Koroška gospodarska družba sanira. Deželna 
vlada prispeva za sanacijo znesek 1,000.000 K iz propagandnega fonda pod 
pogojem, da se tudi prizadeli faktorji t.j. upniki in udeleženci pri kupčiji s 
svincem udeleže sanacije. Sklene se nadalje, da sme Žitni zavod Koroški go- 
spodarski družbi odpisati 10 % svoj ili terjatev. Predsednik deželne vlade bo pos- 
redoval pri upnikih in zgoraj imenovanih udeležencih pri kupčiji s svincem, da 
se udeleže sanacije. Pri tem se pripominja, da znaša prispevek deželne vlade in 
Žitnega zavoda čez po I drug milijon kron, da torej odpade na upnike in 
udeležence pri kupčiji s svincem samo nekako poldrug milijon kron, torej 
približno toliko, kakor znašajo dvomljive terjatve Koroške gospodarske družbe. 

Prof. Potočnik odide. 
Sklep deželne vlade z dne 5. marca 1921, glede likvidacije gospodarskega 

urada pri okrajnem glavarstvu v Celju se na predlog poverjenika za socialno 
skrb Ribnika rja reasumirá. Sklene se, da se imenovani gospodarski urad 
likvidira, da se pa vse privatnopravne obveze in pravice iz trgovskega poslo- 
vanja gospodarskega urada v prvi vrsti ponudijo gospodarski zadrugi javnih 
nameščencev in vpokojencev "Samopomoč" v Celju. Če bi ta nanje ne reflekti- 
rala, se v drugi vrsti ponudijo zadružni zvezi v Celju, in šele potem privatni 
družbi, ki bi se ustanovila v ta namen. Temu sklepu se prilagode tudi nada (j ne 
točke predloga poverjen ¡št va za notranje stvari, ki bo izvršilo sklep deželne 
vlade, (izvršeno) 

Direktor dr. Se neko v ič odide. 
Strokovni praktikant pri poverjen i št vu za kmetijstvo Albin Dular se imenuje 

za kmetijskega asistenta v XI. č i no vnem razredu, (izvršeno) 
Pred sed ništvo deželne vlade je dovolilo, da se z ozirom na visoke prevozne 

stroške zaračuna velenjski premog za oddaljenejše kraje po znižani ceni 40 K za 
100 kg. Doslej seje premog po znižani ceni oddajal splošno na Hrvatsko, med- 
tem ko so odjemalci v oddaljenejših krajih Slovenije morali plačevati polno 
ceno 45 K za 100 kg. Da se varujejo interesenti v Sloveniji, se sklene, da se 
smatrajo kol oddaljenejši kraji, za katere velja znižena cena, tako na Hrvatskem, 
kakor v Sloveniji tisti kraji, ki so od Velenja po železnici oddaljeni preko 200 
km. Povcrjcništvo za javna dela se vpraša, če se ne bi mogla znižana cena do- 
voliti tudi bližnjim krajem, morda takim, ki so od Velenja oddaljeni po železnici 
nad 100 km.(Preds. izpisek k spisu 2061) 

Vsled sklepa deželne vlade z dne 5. februarja 1921 je podal glavni odbor za 
obdelovanje ljubljanskega barja izjavo glede ostrega topniškega streljanja na 
ljubljanskem barju, izjava se izraža napram nameravanemu streljanju odklo- 
nilno. Sklene se, da predsednik deželne vlade osebno intervenira pri koman- 
dantu dravske divizije v tem smislu, da bi se nameravane strelske vaje na ljub- 
ljanskem barju opustile. Predsednik bo opozoril g. generili a še enkrat na 
strelišče pri Krškem, kakor tudi na strelišča pri Logatcu in pri Begunjah pri 
Cerknici. Če bi pa vojaštvo še nadalje zahtevalo, da se mu prepusti v ta namen 
ljubljansko barje, bo predsednik predlagal, dn se sestavi posebna komisija, k¡ 
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naj določi, v katerih delili ljubljanskega barja naj bi se vršile strelne vaje. Ko- 
misija naj bi nadalje poskrbela za vse varnostne odredbe in odločila tudi o 
odškodnini lastnikov parcel, ki naj bi se za vežbe uporabljale, (¡'reds, izpisek k 
spisu 1866/1921) 

Odobri se odlok prcdscdnišlva deželne vlade z dne 22. februarja 1921, št. 
1295, s katerim je bila izvršena delna sprememba sklepa deželne vlade z dne 15. 
februarja 1921 v tem smislu, da se nadzorstvo nad premogovniki trboveljske 
družbe poveri Maksu P ¡ta m ¡eu, ki mora poslovati sporazumno z vodjo oddelka 
za premog. Oddelek minislcrslva za trgovino in industrijo naj v tem smislu po- 
pravi svojo okrožnico z dne 18. februarja l.l. Isti urad se opozori, da poroča 
glede sprememb nadzornikov podjetij pod sekvestrom pristojnemu mi ni ste rst vu. 
(izvršeno) 

Člen 9. uredbe o ustroju ministers!va za narodno zdravje določa, da se 
namesto dosedanjih okrajnih zdravnikov kol referentov okrajnih glavarstev us- 
tanove posebni okrajni zdravstveni uradi. Ker deželna vlada iz principijelnih iti 
ekonomičnih razlogov take spremembe zdravstvene službe ne smatra za 
primerno, se zasliši zdravstveni odsek za Slovenijo, ali ne bi kazalo predlagati 
niinisterstvu, da se člena 9 in 10 označene uredbe ukineta, (izvršeno) 

Sklepanje glede oddaje izdelave kipov in slik Nj. Veličanstva kralja in Nj. 
Visočanstva regenta se odgodi, da se predsednik deželne vlade oziroma pover- 
jenika glede načina oddaje informirajo pri merodajnili faktorjih. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani se povabi, da izplača na 
račun svojega dolga, ki ga ima pri gospodarski komisiji za stvarno demobili- 
zacijo, v dopisu gospodarske komisije z dne 23. februarja l.l., št. 478 pod 
točkami a - e in e - i navedene zneske neposredno onim uradom in strankam, 
katerim je deželna vlada te zneske dovolila, (izvršeno) 

Odobri se predlog predscclništva deželne vlade z dne 25. februarja 1921. št. 
1880, glede demonstrativnih dejanj zoper državo. V smislu predloga se ¡zda 
političnim in policijskim ob last vom 1. stopnje interno navodilo, s pri stav ko m, da 
je treba v vsakem slučaju postopali individualno. Predmeti, s katerimi se zagreši 
demonstrativno dejanje, se odvzamejo. (Preds, izpisek k spisu ISSO/1921) 

Vojaška intendance za Slovenijo bi se morala izselili z dnem 15. marca iz 
belgijske vojašnice. Ker vojaška inlendanca za Slovenijo nima še drugih urad- 
nih prostorov, bo predsednik deželne vlade posredoval pri komandi dravske 
divizije, da se rok za izselitev podaljša. Da se pridobe za urade prostori regis- 
trature pri deželni vladi, bo predsedstvo deželne vlade posredovalo pri rav- 
natelj si vu deželnega muzeja, da prevzame muzej iz registrai ure starejše za u ra- 
dovanje brezpomembne akte. Drugi akti naj bi se shranili v podstrešju. (Pveds. 
izpisek k spisu ¡865/1921) 

Za člana višje disciplinarne komisije se imenuje dvorni svetnik dr. Ferjančič, 
za člana disciplinarne komisije 1. stopnje pa vladni svetnik dr. Ignacij Rutar. 
Vodja poverj • niši va za u k in bogočastje dvorni svetnik dr. Skabernc se un 
lastno prošnjo razreši dolžnosti kol član disciplinarne komisije I. stopnje, (iz- 
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vršeno) 
Konce seje ob lh. 

Zapi sn i kar : Pred sed ni •: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 5 s Irani. Lesov ins k i papir brez vodnega /.••••. Zapisnik 
je bil prvotno oStevilčen s Štev. 187. nato popravljen v 188. Zapisnik ima več dopolnil in 
popravkov s črnilom. 

189' 
ZAPISNIK 
189. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 15. MARCA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar in direktor odseka za prehrano 
dr. Senckovič. 

Začetek seje ob 11. uri. 

Predsednik deželne vlade poroča, daje povodom smrti Šefa zdravstvenega 
odseka in staroste Sokolskega Saveza dr. Oražna Sokolskomn Savezu osebno 
izrazil svoje sožalje. Starešinstvu Jugoslovanskega Sokolskega Saveza v Ljub- 
ljani bo poslal v svojem kakor tudi v imenu deželne vlade pismeno sožaljno 
izjavo. Hrvatski ban je tem povodom brzojavno k ondulimi, za kar se mu je 
predsednik deželne vlade brzojavno zahvalil. Poročilo se vzame z odobravan- 
jem na znanje. 

Na vesti v časopisju, da se morajo vsi potni listi za inozemstvo vi d i rati pri 
ministerstvu zunanjih del, se je predsednik deželne vlade informiral pri centralni 
vladi inje zvedel, da so vse te vesti neresnične, 

Načelstvo Narodne Socijalistične Stranke je prosilo predsedstvo deželne 
vlade, da mu prepusti brezplačno dva avtomobila za prevoz gostov ob priliki 
zborovanja stranke v dneh 19. in 20. marea t.l., nadalje, da mu odstopi za večer 
20. marea ložo v operi. Prošnja se odkloni, ker sta avtomobila in loža namen- 
jena samo za reprezentančne svrhe deželne vlade in ker bi bil v slučaju, da se 
prošnji ugodi podan prejudic za bodoče take slučaje, kar paje treba preprečili. 
(izvršeno) 

Predsednik deželne vlade poroča, da so izjavili zastopniki zadruge Samopo- 
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moč v Celju, da so pripravljeni prevzeti Gospodarski urad v Celju. Direktor Se- 
nckovič izraža proti temu, da se preda Gospodarski urad Samopomoči pomis- 
leke, ker sme imenovana zadruga prodajati življenjske potrebščine samo svojim 
članom. Gospodarski urad ima pa v zalogi tudi druge predmete, kat eri li bi člani 
zadruge gotovo ne kupili. Omenja zlasti bencin, katerega danes v si ed negoto- 
vosti cen nihče ne kupuje. Samopomoč bi s to akcijo lahko prišla v velike 
zadrege. Sklene se, da gre direktor Scnekovič osebno v Maribor in pojasni vod- 
stvu "Samopomoči" dejanski stan. Če le mogoče pritegne k sodelovanju tudi 
računskega ravnatelja Lindlnerja. (izvršeno) 

Ravnatelju VnovČevalnice za živino in mast Mirku Cešnikir in revizorju pri 
istem zavodu Ivanu Mikužu se povodom likvidacije zavoda dovoli odpravnina v 
isti izmeri, kakor seje dovolila vodilnim uradnikom Žitnega zavoda. (Prah: 
izpisek štev. ¡478/1921) 

Zastopniki u radni št va so intervenirali pri predsedniku deželne vlade, da se še 
nadalje vzdrži mesnica VnovČevalnice za živino in mast v Mariboru, kjer se 
oddaja za uradu i št vo meso po znatno znižani •• ni. Direktor Se neko v ič ima po- 
misleke, da bi se ugodilo prošnji in sicer vslcd tega, ker je Vnovčcvalnica v 
likvidaciji, na drugi strani pa dela mesnica z velikim deficitom. V letu 1920 je 
Znašal deficit približno po 100.000 K na mesce, letos pa znaša blizu 150.000 K 
mesečno. Z oz i rom na to predlaga, da se obrat mesnice ustavi s koncem tega 
meseca ali pa naj se cene takoj zvišajo, da se krijejo režijski stroški. Poverjenik 
Ribnikar je mnenja, da se mora obrat ustaviti takoj ali pa pozneje po izvršenih 
občinskih volitvah. Sklene se, da Vnovčcvalnica za živino in mast preračuna 
koliko bi znašala izguba, če bi se nastavila cena 22 in 24 K za kg. Če se izkaže, 
da bi bila zguba tudi pri teh cenah prevelika, se obrat takoj zaprte, sicer se pa 
mesnica še za nekaj časa vzdrži. Odsek za prehrano naj stopi v zvezo z ck- 
sporterji, ki naj bi za gotove ugodnosti določili za u radništvo nižje cene. (Odsek 
Za prehrano) 

Naredba deželne vlade z dne 8. novembra 1919 Ur. I. št. 703 ugotavlja po- 
jem "verižništvo" in določa, da § 10. ministerske naredbe z dne 7. marca 1919 
A- štev. 2.684 velja ne samo za živežne potrebščine, temveč za življenjske in 
gospodarske potrebščine v obče. Minislerstvo prehrane se je postavilo na 
stališče, da se kot življenjske potrebščine morejo smatrali samo obleka, obutev, 
kurivo in živež. Odločitev ministerstva se doslej še ni objavila. Ministerstvo na 
vprašanje deželne vlade tudi še ni odgovorilo. Direktor Scnekovič omenja, daje 
ministerstvo prehrane pozneje v konkretnem slučaju svoje nazi tanj e spremenilo 
m odobrilo prakso odseka za prehrano in sicer v interesu kontinuitete uprave in 
državnega ugleda. Poverjenik Ribnikar omenja, daje potrebno, da se verižniški 
urad .čimpreje likvidira. Dandanes se že povsod uveljavlja prosta konkurenca, ki 
ho sama najbolje regulirala cene. Verižniški urad pa ovira svobodo trgovine in 
Preprečuje, da se ne pokažejo sadovi proste konkurence, tako kakor bi se mor- 
ah. K temu pripomni direktor Scnekovič, da se sedaj postopa že mnogo milejc. 
Legitimni trgovci niso bili skoraj nikdar kaznovani, pač pa so mnogokrat za- 
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Iilcvflli zaščite napram tujim vcrižnikoin. Z ozirom na to, da se morajo odpraviti 
sčasoma vse ovire proste trgovine, se naredba deželne vlade z dne 8. novembra 
1919 Ur. I. Štev. 703 ukine. Oddelku za trgovino in industrijo se naroči, da 
prouči vprašanje, če ne bi kazalo trgovskih obrti, ki so bile proglašene kot kon- 
ce sijon i rane, proglasiti zopet za proste. (P red s. izpisek k štev. 1284/1921) 

Direktor Senekovič odide. K seji pride vodja poverjeništva za javna dela, 
gradbeni direktor Klinar. 

Pogorelci na Koroški Beli prosijo podpore, da dozidajo hiše in pripravijo 
najpotrebnejša stanovanja./ ozirom na veliko .socijalno bedo (prizadeti so nam- 
reč po večini delavci in bajtarji), dalje z ozirom na to, da se med prebivalstvom 
na Koroški Beli širi ravno sled tega, ker vlada doslej pogorelcem ni dala 
odškodnine, komunizem, se principijelno sklone, da se za pogorel ce na Koroški 
Beli dovoli iz "Propagandnega fonda" podpora do najvišjega zneska 1,000.000 
K. Podpora se bo razdelila na podlagi elaborata, ki ga je svoj čas izdelala grad- 
bena direkcija, vendar se pa mora elaborat na podlagi poizvedb na licu mesta še 
revidirati. (Pretiš, k Štev. 2529/1921) 

Podružnica Unije slovenskih rudarjev v Zabukovci je prosila, da se rudarjem 
v Zabukovci povišajo plače in zboljša aprovizacija tako, da se izenačijo z de- 
lavstvom velenjskega premogovnika. K temu omenja direktor Klinar, da po- 
godba z velenjskimi rudarji od deželne vlade ni bila nikdar odobrena. Deželna 
vlada naj bi naročila osrednjemu uradu državnih montan ¡stičnih obratov, da po- 
godbo če le mogoče odpove in uvede nova pogajanja. Predsednik deželne vlade 
opozarja, da ima - v kolikor je informiran - komisija za ureditev plač in cen 
premoga Trboveljske premogokopne družbe tudi nalogo, da revidira velenjsko 
pogodbo. Poverjenik Ribnikar je mnenja, da pogodbe ne kaže kratkomalo od- 
povedati, ker bi to povzročilo pri rudarjih slabo kri. Sklene se. da se osnutek 
pogodbe z rudarji v Zabukovci ne odobri. Osrednjemu uradu državnih mon- 
tan i stični h obratov se naroči, da po i zve v koliko ima zgoraj omenjena komisija 
tudi nalogo revidirati pogodbo z velenjskimi rudarji, nadalje, da prilagodi ve- 
lenjsko pogodbo prejemkom rudarjev Trboveljske družbe. Za Zabukovico se 
morajo pa določiti višji prejemki, ker je to podjetje že itak pasivno. Glede kom- 
petence se sklene, da izvrši deželna vlada priprave za sorazmerno izenačenje 
prejemkov rudarjev v Velenju in Zabukovci s prejemki rudarjev privatnih pre- 
mogovnikov v smislu zgoraj navedenega, da se pa elaborat predloži v odobrenje 
ministerslvu za šume in rude. (Preds, ks/ùstt 2428/1921) 

Pri Dravogradu se nahaja leseni občinski most, ki je že v tako slabem stanju, 
daje podana nevarnost, da ga odnese prva visoka voda. S tem bi bil odrezan od 
prometa ves severno Drave ležeči teritorij naše Koroške in deloma tudi Štajer- 
ske. Poverj en ¡št vo za javna dela je uvedlo z občino Dravograd pogajanja, da 
prevzame država most v svojo upravo. Občina je temu pritrdila, nakar je pover- 
jeništvo prosilo pri ministerstvu, da dovoli popraviti ta most na državne stroške, 
ga sprejeti med državne objekte, in ga popraviti na račun kredita, ki ga ima na 
razpolago poverj en ¡št vo za javna dela. Ministcrstvo na poročilo še ni poslalo 
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odgovora. Ker pa je stvar zelo nujna, sklene deželna vlada, da se sme takoj 
pričeli z nujnimi pripravami za popravo mostu, ne da bi se čakalo na odgovor 
ministerstva. (Javnu dela) 

Premogovniku Zreče pri Konj ¡cali se z oz i rom na izredno visoke proizva- 
jalne stroške, ki presegajo izdatno najvišjo sedaj v Sloveniji dovoljeno prodajno 
ceno za premog, dovoli prosta prodaja kovaškega premoga in si •• • za sedaj v 
množini do 50 vagonov. Kontrola o množini prodanega premoga naj se vrši 
potom železniške uprave. (Javna dela) 

Trboveljski premogokopni družbi se da na prosto razpolago dnevno do 10 
vagonov premoga in sicer za toliko časa, da bo izčrpan ves svoječasno za 
mesece oktober, november in december 1920 dovoljeni kontingent 7.500 ton po 
odbitku že prosto prodanih 3.572 ton. Za slučaj, da bi bili iz kateregakoli 
razloga drugi odjemalci premoga prikrajšani, se dnevna množina prostega pre- 
moga primerno zniža 1er se rok za razpolaganje s prostim premogom soraz- 
merno podaljša. O tem se obvesti ludi oddelek za premog. (Javna dela) 

Razprodaja cinkovih izdelkov državne cinkarne v Celju, se izroči v kolikor 
bi jo cinkarna sama ne izvršila, deloma "Jadranski montanski družbi", deloma 
pa ivrdki "Stebi in drug" in sicer pod pogoji, ki so razvidni iz tozadevnih po- 
nudb oziroma pogodbenih osnutkov z dne 10. in 3. marca 1921 (spisi pover- 
jen i št va za javna dela). Pogodbo bo treba še natančneje redigirati, pri čemur je 
treba preštudirati tudi pogodbo glede prodaje svinca in jo uporabili, v kolikor hi 
bila praktična tudi za ta slučaj. (Javna dela) 

Vodja poverjen i Št va za javna dela poroča, da v zadnjem času zastaja odpro- 
daja velenjskega premoga. Dnevno se mora deponirati do 17 vagonov, kar je za 
dalj časa nevzdržno. Sklene se, da se mmJsterstvo za šume in rude naprosi, da 
dovoli izvoz velenjskega premoga v [talijo in Avstrijo. Osrednjemu uradu 
državnih montan ¡stičnih obratov se naroči, da študira vprašanje glede zgradbe 
naprav za i zdela vanj • koksa v Velenju in da sestavi proračun. (Javna dela) 

Prošnja tvrdke Westen v Celju, da seji dovoli dnevno 2 vagona premoga po 
30 K za i 00 kg iz državnega premogovnika v Velenju se odgodi, da se zasliši 
poprej še oddelek za premog. (Javna dela) 

Inž. Dušan Serucc je predložil poverjen i št v u za javna dela honorarni račun 
za svoje sodelovanje pri raziskovanju najprimernejšega načina eksploatacije 
Talskc elektrarne. Zaračunal je 55 dni po 500 K, torej skupni znesek 27.500 K. Z 
oziram na to, daje Scrncc pogodbeni nameščence dežele Kranjske, dalje, ker je 
izvršil temeljito obsežna dela in bi bilo gotovo dražje, če bi se vpoklieal kak 
drug izvedence, se sklene, da se inž. Scrnceu prizna za 41 potovalnih dni in za 
• dni za izdelovanje poročila dnevno 500 K, loje skupno 27.500 K. Od tega 
Zneska se odtegnejo že prejele dijete v znesku 3.362 K in prejeli predujmi 2.000 
K, tako da dobi inž. Scrncc še 22.138 K. Znesek se izplača iz fonda, ki ga 
upravlja poverjeni Št vo za javna dela. (Javna dela) 

Proračun Trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani za leto 1921 se spora- 
zumno z oddelkom ministerstva trgovine in industrije odobri, s potrebščino 
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1,812.352 K in s pokritjem 1,865.050 K torej s presežkom 52.698 K. Istotako 
se trgovski in obrtni zbornici dovoli provizorno za leto 1921 pobirati 30 % 
d ok I ad o od občne pri dobni ne oziroma od pridobil i ne javnemu polaganju raču- 
nov zavezanih podjetij, to pa le pod pogojeni, da se v slučaju zvišanja državu ili 
davčni li postavk odstotek dok lade avtomatično sorazmerno zniža. Obema skle- 
poma se i zp os luje pritrditev delegacije min ist erst va financ. (P reds, k sjfìsti 
2207/J 92 i) 

Inž. Avgust Jug se sprejme v državno službo pri poverjen ist vu za kmetijstvo 
kot provi zori čn i kulturni stavbeni adjunkt v X. činov ne m razredu, (izvršeno) 

Na predlog invalidskega oddelka se sklene, da se ministerstvo za socijalno 
politiko ponovno naprosi, da nemudoma nakaže družinam vojnih invalidov, 
vojnim vdovam in sirotam v "uredbi o privremenoj pomoći invalidima" dolo- 
čene pristojbine v isti v ¡i5 i n i kakor v Srbiji. Invalidskemu oddelku se naroči tudi. 
da nakaže zaenkrat vsaj že sedaj dovoljene prispevke. (Preds, k spisu 
2402/192!) 

Za podružnico dopisnega urada v Mariboru sta bili razpisani dve mesti po- 
godbenih urednikov. Zglasilo seje 6 kompetentov. Sklene se, da se pri dopis- 
nemu uradu deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani kakor tudi pri mariborski 
podružnici ne namesti oziroma ne imenuje več noben uslužbenec. Dopisni urad 
v dosedanji obliki naj se ukine; predsedništvo deželne vlade bo izdelalo pred- 
loge za opustitev dopisnega urada in za nadalnjo uporabo njegovih 
nameščencev. (Izvršeno ozi rottici videno) 

Sklene se, da se komisiji za upravo kranjske deželne imovine za obrabo in- 
ventarja, ki ga uporabljajo državni uradi ne dovoli ni kaka odškodnina, ker 
državni uradi izvršujejo tudi vse posle, ki jih je preje morala izvrševati na svoje 
stroške deželna uprava. Kar se tiče inventarja, ki gaje prevzelo vseučilišče, bo 
treba skleniti z univerzitetno upravo poseben dogovor. Poverjenik Ri bui kar 
opozarja, da je več pohištva iz reprezentančnih prostorov deželnega glavarja 
shranjenega v podstrešju deželnega dvorca in da se je že mnogo od tega 
razneslo in prodalo po zelo nizki ceni. Predsednik deželne vlade je bil tudi že o 
tem obveščen. Poslal bo v deželni dvorec uradnika, da se napravi inventar in da 
se pohištvo prenese v reprezentančne prostore deželne vlade. Prciskal bo tudi, 
če seje pohištvo res pod roko prodajalo, eventuclno bo zahteval, da se pogodbe 
slomirajo. (Preds. k spisu 967/1921) 

Na predlog poverjenika drl Rnvniharja se sklene, da sc da komisiji za upravo 
kranjske deželne imovine kakor tudi likvidacijski komisiji na Štajerskem 
naročila, da se likvidacijsko delo čim p rej e zaključi. (P reds.) 

Jugoslovansko napredno akademično društvo "Jadran" je prosilo, da dovoli 
deželna vlada subvencijo 30.000 K za potovanje treh delegatov na kongres 
mednarodne dijaške konfederacije v Pragi. Sklene se, da se dovoli v ta namen 
znesek 20.000 K iz fonda predsedništva deželne vlade za izredne podpore. 
(Preds. k spisu) 

Ministcrstvu notranjih del se predlaga, da se ustanovi za sodni okraj Rogatec 

280 



ekspozitura okrajnega glavarstva v Ptuju s sedežem v Rogaški Slatini. Ekspo- 
zitura bo imela nalogo v prvi vrsti nadzorovati promet ob hrvatski meji, da se 
prepreči doliod v Slovenijo državi nevarnim elementom. Vprašanje ustanovitve 
novega okrajnega glavarstva se zaenkrat odgodi. Ugotoviti bi bilo potreba, v 
koliko naj bi se novemu okrajnemu glavarstvu, ki naj se ustanovi pritegnili tudi 
deli kozjanskega sodnega okraja. (Notranje k spisu 2913/pr.) 

Ministerstvu notranjih del se predlaga, da se določi kot sedež logaškega ok- 
rajnega glavarstva zopet Logatec. V Cerknici in Ložu se bodo vršili redno 
uradni dnevi. (Notranje k spisu 2821/1921) 

Konce seje ob 15 1/4 uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

Original. Zapisnik ohsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
je bil naknadno oštevilčen. Zapisnik ima več dopolnil in popravkov s Črnilom. 

2 Česnik Mirko, računski svetnik. Rojen 1883 v Knežaku, umrl 1940 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1902. Od 1903 je bil korektor v Narodni tiskarni. Po prevratu 
1918 je služboval v odseku za prehrano, bilje ravnatelj vnovčevalnicc za živino in mast 
v Ljubljani, 1921 je služboval pri gradbenem ravnateljstvu, od 1921 dalje pa pri fi- 
nančni direkciji v Ljubljani, 1925 je postal računski preglednik nato pa računski svetnik. 

3 Jug Avgust ing.. Rojen 1889 pri Sv. Florijanu (Števcrjan) pri Gorici. V Ljubljani je 
služboval od 1919 dalje, 1921 je postal provizorični kulturni stavbni adjunkt pri pover- 
jcniStvu za kmetijstvo, 1926je bil premeščen v Maribor, 1941 seje pred nemškim oku- 
patorjem umaknil v Ljubljano. 

190' 
ZAPISNIK 
190. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
2 DNE 16. MARCA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravni h ar, poverjenik za socijalno skrb Ri bui kar, in kot referent vladni svetnik 
dr. Ignacij Rutar. 

Začetek seje ob 11. uri. 

Vladni svetnik dr. Rutar poroča na kratko o poslovanju Gospodarske ko- 
misije za stvarno demobilizacijo. Koje prevzel dr. Žerjav predsedstvo deželne 
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vlade je nadomestil prejšnjega predsednika Gospodarske komisije inž. Remca v. 
dr. Peslotnikom. Obenem je odredil, da se izvrši revizija Gospodarske komisije 
in je poveril vodstvo revizijske komisije dr. Ignaciju Rutarju. Revizija je takoj 
spočetkom dognala, daje bilo poslovanje Gospodarske komisije v neredu, da ni 
obstojalo nobeno pravo knjigovodstvo, ampak s-amo zelo priprosti zapisniki. 
Tudi reševanje spisov ni bilo v redu, temveč je našla revizijska komisija mnogo 
nerešenih spisov, drugi pa so bili rešeni samo formel no in oči vidno pod 
strankarskim vplivom. Ko se je sredi marca leta 1920 izvršila sprememba v 
osebi predsednika deželne vlade, je uovi predsednik dr. Breje odredil, da se re- 
vizijsko delo nadaljuje, obenem paje poveril vodstvo komisije dr. Tomažiču. 
Dr. Rutar je ostal član komisije, na novo paje bilo imenovanih tudi več članov 
revizijske komisije kot zaupnikov nove vlade. Revizijska komisija je podala 
začetkom avgusta predsedstvu deželne vlade o svojem poslovanju obširno po- 
ročilo. En izvod poročila je predsedstvo deželne vlade predložilo direkciji plena, 
sicer se pa ni nič ukrenilo. 

Natančnejši podatki o revizijskem delu so razvidni iz revizijskega poročila, 
ki se nahaja v spisih predsedništva deželne vlade. Ko je prevzel vodstvo pred- 
sedništva deželne vlade dr. Pitamic, je na neko notico v listili naročil dr. Rutarju 
in dr. Tomažiču, da ponovno pre iščeta poslovanje Gospodarske komisije, kar se 
je tudi zgodilo. 

Splošen utis, ki ga je dobil referent na podlagi dolgotrajnega revizijskega 
dela je ta: da seje poslovanje Gospodarske komisije vršilo pristransko in da so 
se pri oddaji demobilizačnega blaga v prvi vrsti vpoštevali somišljeniki one 
stranke, kije odločevala v komisiji. To je bilo tembolj škodljivo in krivično, ker 
se je demobilizačno blago oddajalo v obče po zelo nizki ceni, in so bili tega 
deležni samo pripadniki ene stranke. Referent smatra, da je bilo zagrešeno, da 
seje stvar zavedla na politično polje. Takoj spočetkom bi se bila morala poveriti 
uprava in razprodaja demobilizačnega blaga državnemu uradu. Prepričanje, da 
bi bilo v tem slučaju mnogo manj pritožb proti Gospodarski komisiji. Četudi je 
delo Gospodarske komisije v glavnem že končano, vendar smatra, daje tudi še 
sedaj potrebno, da se Gospodarska komisija ukine in se njeni posli poverijo 
vladnemu komisarju. Pri Gospodarski komisiji seje poprej blago oddajalo samo 
na podlagi kolegij al nega sklepa komisije, pozneje pa je komisija pooblastila 
predsednika, da sme sam oddajati blago v vrednosti do najvišjega zneska 4.000 
K. S tem je bila dana predsedniku komisije vsa moč inje vpliv komisije pone- 
hal. Referent omenja še, da je Gospodarska komisija priznana kot oblastvena 
delegacija direkcije plena v Bclgradu. Vendar direkcija plena po njegovem 
mnenju ne bo ugovarjala predlagani spremembi, ker so s to spremembo na bolj- 
ši način varovani državni interesi. 

K referatu omenja poverjenik Ribnikar, da se je pri Gospodarski komisiji ne 
samo vršila protekcija somišljenikov ene stranke, ampak da seje demobilizačno 
blago oddajalo protezi rancem po tako nizki ceni, da so bili naravnost oškodo- 
vani državni interesi. Predlaga, da se natančno doze ne v koliko so bili s tem 
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državni interesi oškodovani. Kot primer navaja, da so ¡z Strnišča prevažali v 
Ljubljano predmete, pri katerih je bila tovornimi višja kol je bilo blago vredno. 
Škodo je nosila Gospodarska komisija. Javnost je vsled takega postopanja 
razburjena in treba je, da se temu napravi takoj konec. Vladni komisar naj 
prevzame še danes posle pri Gospodarski komisiji. Opozarja konec no, da pris- 
transkega postopanja ni zakrivila samo komisija, ampak tudi posamezni državni 
uradniki, ki so zaposleni pri komisiji. Da bo imela ponovna revizija uspeh, je 
potrebno, da se ti funkcijonarji takoj odstranijo, ker bi sicer mogli s svojimi ma- 
li i ••• ij am i preprečiti uspeh revizije. 

Sklene se: 
l.) da se odobri predlagana naredba deželne vlade, s katero se ukinja Gospo- 

darska komisija za stvarno demobilizacijo in se upravljanje njen ili poslov poveri 
vladnemu komisarju; 2.) da se naredba izvrši Še danes iu se ne čaka objave v 
Uradnem listu. Za vladnega komisarja se imenuje vladni svetnik dr. Ignacij 
Rutar, ki se tudi pooblasti, da am ovira one državne uradnike zaposlene pri Go- 
spodarski komisiji, katerim se očita, da so bili soudeleženi pri nepravilnem 
postopanju komisije; 3.) vladnemu komisarju se naroČi, da stavi predloge za 
•inda 1 njo revizijo poslovanja Gospodarske komisije; 4.) sklepi deželne vlade se 
naznanijo direkciji plena v Belgradi!, (izvršeno) 

Poverjenik za socijalno skrb opozarja, da se likvidacija Vnovčcvalnicc za 
živino in mast vrši na tak način, daje nevarnost, da se zapravijo vsa aktiva in da 
se povzroči morda še celo deficit. Čuje se, da se blago raznaša, da uslužbenci 
delajo izlete z avtomobili in vozovi. Sklene se, da se mora likvidacija 
Vnovčevalnice za živino in mast izvršiti najkasneje do 15. aprila t.l. Glede 
omenjenih obtožb poverjenika Ribnikarja bo zaslišal predsednik deželne vlade 
direktorja odseka za prehrano dr.Scnekoviča. (izvršeno) 

Konec seje 1/2 12. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 3 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Na prvi 
strani zgoraj je pripis "3 x". Zapisnik ima več popravkov in dopolnil s črnilom. 
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191" 
ZAPISNIK 
191. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 22. MARCA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socialno skrb Ribnikar in direktor odseka za prehrano 
dr. Senekovič. 

Začetek seje ob II. 

Predsednik deželne vlade poroča, da seje slovenski pesnik Josip Stritar za- 
livali I s posebnim pismom za častno darilo, katero mu je naklonila deželna 
vlada povodom njegovega jubileja. 

Direktor Senekovič poroča, da je bil po naročilu deželne vlade dne 17. t. m. z 
računskim ravnateljem Lindtnerjem v Celju, kjer je kon ferirai /.zastopniki celj- 
ske Samopomoči radi prevzema gospodarskega urada v Celju. Zalog ima go- 
spodarski urad v vrednosti 1,764.000 K. Vrednost inventarja se ceni okroglo 
100.000 K, tako da znaša skupna aktiva s terjatvami 2,764.000 K. Skupna pa- 
siva znašajo 2,039.000 K, čista aktiva 700.000 K. Od terjatev se smatra znesek 
130.000 K kot dvomljiv, tako da bi znašala sigurna aktiva po sedanji bilanci 
570.000 K. Samopomoči je predoči I, da je prevzem gospodarskega urada za 
zadrugo riskantna stvar, ker se pojavlja pri cenah padajoča tedenea, nadalje, ker 
ima Samopomoč sorazmeroma malo članov, ki ne bi mogli prevzeti vsega 
blaga, nečlanom pa Samopomoč ne sme prodajati. Referent je imel vtis, da so si 
zastopniki Samopomoči predstavljali vso stvar tako, da bi okrajno glavarstvo 
izvršilo likvidacijo gospodarskega urada in bi Samopomoč samo prevzela ak- 
tiva. Če bi se likvidacija gospodarskega urada še nadalje zavlačevala, je podana 
nevarnost, da se aktiva zmanjšajo in da nastane nered, za katerega vodja okraj- 
nega glavarstva v Celju ne more prevzeti odgovornosti. Sklene se, da se Samo- 
pomoč v Celju pozove, da se brzojavnim potom takoj striktno izjavi, če 
prevzame gospodarski urad v Celju pod znanimi pogoji. Izjava ne sme biti 
vezana na ni kake nada Ij ne pogoje. Če se bo izjava Samopomoči glasila odklo- 
nilno, se preda gospodarski urad trgovski družbi, kakor je bilo prvotno namera- 
vano. 

Direktor Senekovič poroča,: da bo primanjkljaj za vzdrževanje mesnice 
"Vnovčevalnec za živino in mast" v Mariboru za tekoči mesee nosila še 
Vnovčevalniea za živino in mast v Ljubljani. Če se nastavijo cene mesa na 24 K 
za kg, bo znašal primanjkljaj v mesecu aprilu ca. 60.000 K. Sklene se, da se 
obrat v mesnici vzdrži še tudi v mesecu aprilu t.l. Meso se naj prodaja po 24 K 
za kg, primanjkljaj se izplača iz fonda odseka za prehrano, namenjenega za po- 
cenitev živil. O tem, ali naj se obrat vzdrži tudi še meseca majnika, bo sklepala 
deželna vlada pozneje. (Odsek za prehrano) 

Z ozi rom na sklep deželne vlade z dne 16. t.m., da se mora likvidaeija 
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V ito včc va I il ¡ce za živino in masi v Ljubljani izvršili vsaj do 15. aprila 1.1. poroča 
direktor Senckovič, da lega sklepa ni mogoče izvršili. Kolikor je direktorju 
znano, se vrši obrat v redu kakor doslej, vendar bo poskrbel, da se kontrola 
poveča ¡n se s tem preprečijo zlorabe. Direktor Senckovič se bo od časa do časa 
osebno prepričal, kako Vnovčcvalnica posluje in kako napreduje likvidaeija. 
Gradbenemu ravnateljstvu se naroči, da takoj izvrši •• n ite v nepremičnin, da se z 
zavlačevanjem cenitve ne bo Še nadalje zadrževala likvidacija. Sklep z dne 16. 
'-m. se modificira v toliko, da morajo biti do 15. aprila t.l. zaključena pogajanja 
z mestno občino ljubljansko in z mesarji in da mora biti do tega dne predložen 
elaborat deželni vladi, (izvršeno) 

Vslcd sklepa deželne vlade z dne 15. marca t.l. glede likvidacije koroške go- 
spodarske družbe je predsednišlvo deželne vlade uvedlo pogajanja z interesenti 
pri kupčiji s svincem in z upniki, da se udeleže likvidacije. Vsi i nie resent i so se 
izrazili odklonilno. Če se likvidacija še nadalje zavlačuje, je podana nevarnost, 
da se bo deficit še zvišal. Še večji pa bi bil deficit, če bi morala družba v 
koukurz, pri čemur bi vtrpcl največjo škodo Žitni zavod in z njim deželna vlada. 
Da se prepreči koukurz in neugoden vtis, ki bi ga koukurz imel v javnosti, se 
sklene, da se izvrši likvidaeija koroške gospodarske družbe sicer pod imenom in 
na račun te družbe, vendar pod vodstvom in nadzorstvom deželne vlade. Žit- 
nemu zavodu se nakaže znesek 3,458.192 K 90 v za pocenjevanje živil. Direk- 
tor odseka za prehrano bo poskrbel, da Žitni zavod odpošlje v torek dne 29. t.in. 
h koroški gospodarski družbi tri v kupčijskih in knjigovodstvenih poslih verzi - 
rane uradnike, ki bodo imeli nalogo, da izvedejo čimprejšnjo likvidacijo. Z istim 
dnem se zapre konto koroške gospodarske družbe pri poštnem čekovnem uradu. 
Ce bi se izkazalo, da posamezni nameščenci pri družbi ne zaslužijo vsega zau- 
panja, se isti lahko takoj amovi rajo. (P reds. Refe reni za Koroško) 

TAX revizijo koroške gospodarske družbe se prizna računskemu ravnatelju 
Lindtnerju nagrada 5.000 K, vladnemu svetniku Spornu 1.000 K ¡z propagand- 
nega fonda. Zastopnikoma Jadranske banke in Zadružne zveze deželna vlada ne 
more priznati ni kake nagrade, ampak smatra, da je to stvar zavodov, katere sta 
Zastopala. (Preds. Referent za Koroško) 

Direktor Senckovič poroča, da je ministerstvo financ dovolilo leta 1920 
'2,500.000 K, ki sc da nekaterim ljubljanskim gospodarskim organizacijam na 
razpolago kot obratni kapital za nabavo življe risk ¡h potrebščin. Tega posojila so 
bili deležni sledeči zavodi: Gospodarska zveza. Nakupovalna zadruga. Samo- 
pomoč, Splošna gospodarska zadruga privatnih nameščencev. Gospodarska 
poslovalnica južne železnice in Gospodarska poslovalnica drž. žel.. V pogodbi, 
s katero so zavodi sprejeli to posojilo, so se zavezali vrnili posojilo v gotovih 
obrokih. Če bi se obroki ne držali, zapade takoj celo posojilo. Zgodilo seje pa, 
da posamezni zavodi prvega obroka niso poravnali, temveč so prosili, da se jim 
i'ok podaljša. Pred 14 dnevi je ministerstvo za prehrano, ki je sedaj v likvidaciji, 
zahtevalo, da se mora ves posojeni obratni kapital takoj vrniti. Direktor Se- 
nckovič je poročal minislcrstvu, da tega ni mogoče izvršiti, vendar je dobil po- 
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novni striktni ukaz, da se posojilo izterja. Opozarja, da bi posamezne gospodar- 
sko organizacije prišle lahko v velike zadrege in da soje celo bati, da bi prišle v 
konkurz, če bi se jim naenkrat odtegnil ves obratni kapital. Da se to prepreči je 
treba nujne intervencije pri osrednji vladi. Sklene se, da direktor Scnckovič 
osebno intervenira pri ministru dr.Kukovcu, ki pride te dni domov. (Izvrši di- 
rektor Senekovič in poverjenik Ribiiikar) 

Ker sta se gospodarska zveza in zveza slovenskih zadrug v Ljubljani izjavili, 
da se ne udeležita preustroja žitnega zavoda in je s tem preprečena akcija za 
pretvorbo žitnega zavoda v akcijsko družbo, se sklene, da se Žitni zavod takoj 
likvidira. Za likvidatorja se imenuje dosedanji zavodov ravnatelj Gabrijel Erzin" 
in zavodov revizor računski ravnatelj Henrik Lindtner. (P reds, k spisi t 
2679/1921) 

Direktor dr. Scnekovič odide. 
Izda se razglas, da so s členi 179, 180 in 181 začasnega zakona o proračunu 

za leto 1920/21 razveljavljeni §§ 1 - 10, • 13 in zadnji stavek § 15 naredbe o 
policijski kontroli izvoznega prometa čez državno mejo, razglašene v Uradnem 
listu z dne 17. julija 1920 pod naredbo št. 255. (izvršeno) 

Topliška restavracija v Dobcrm se odda za leto 1921 Valburgi Rožanc v 
Ljubljani za najemnino 34.000 K; poleg tega plača za razsvetljavo 5.000 K in za 
inventar 10 % vrednosti inventarja. (P red s. k spisu 2459/1921) 

Vzame se na znanje, da ostane urad za zaščito beguncev še nadalje podrejen 
predsedstvu deželne vlade, (izvršeno) 

Pokazala se je nujna potreba, da se sestavi takoj imenik vseh krajev v 
Sloveniji. Sklene se, da izda deželna vlada (poverjen¡štvo za socialno skrb spo- 
razumno s poverj en ¡št vom za notranje stvari) čimpreje seznam krajevnih občin 
in krajev v Sloveniji, uvrščenih po političnih okrajih, v okviru teh po sodnih 
okrajih in občinah. Označijo naj se tudi kraji, kjer so župnije, železniške postaje, 
poštni uradi in orožništvo. Način objave, kakor tudi vprašanje kako se bodo krili 
stroški, se določi pozneje. (Preds, k spisu 1990) 

Računska oficiala Matija S v igo I in Blaž Naglic pri knjigovodstvu pover- 
jeništva za notranje stvari se imenujeta računskim rev ide n to m v IX. činovnem 
razredu, (notranje) 

Rovinìi nadzornik varnostne straže v XI. čin o vnem razredu Dragotin Gril se 
imenuje revi m i m nadzornikom varnostne straže v X. č i no vnem razredu pri 
poveljstvu varnostne straže v Ljubljani. Sklep velja samo pod pogojem, daje 
kredit na razpolago brez ozira na mesta, ki so se črtala iz proračuna za 1921/22. 
(notranje) 

Pri policijskem ravnateljstvu sta bili razpisani dve mesti kanclistov v XI. či- 
novnem razredu. Med kompetent i se nahajala dva čstnika, dva dobrovoljca in 
10 podčastnikov. Policijsko ravnateljstvo predlaga, da se mesti podelita inten- 
dantu poručniku Slavku Rodiču, ki je absolviral gimnazijo in bil dve leti na 
vseučilišču, in certifikat ist u Josipu Otruba, kije zmožen češkega jezika in bi ga 
policijsko ravnateljstvo ravno vsi cd tega nujno potrebovalo. Sklene se, da se 

286 



eno mesto kane I i sla podeli eerti fi kali stu Otiti bi. Predilo se mu pa izda dekret, 
naj se še ugotovi, če je bilo njegovo službovanje pod avstrijskim reži moni v 
narodnem oziru neoporečno. Ker imajo za taka mesta prednost invalidi, dobro- 
voljci in eerti fi kat i si i, se predlogu glede Rodiča kol časnika ne pritrdi. Glede 
obeh dobrovoljeev kompetenten se pa izvrše še nadaljne poizvedbe v tem oziru. 
kdo izmed njiju je bolj zmožen in potreben. Ugotovi naj se tudi, če je bilo njuno 
sedanje življenje in delovanje v vseh ozirih neoporečno. Samo form e I no 
nravstveno spričevalo se v leni oziru smatra za nezadostno. (Notranje) 

Sklene se, da se nakaže iz premogovnika v Vrdniku odpuščenim slovenskim 
rudarjem, dokler ne dobe primerne službe, oziroma za dobo 4 ali 8 tednov brez- 
poselna podpora v smislu naredb deželne vlade in sieer delavcem dnevno po 5 
K, rodbinskim članom pa dnevno po 2 K. Podpora se izplača na račun držav- 
nega premogovnika v Velenju. (Predx. k spisu 2690/1921) 

Konec seje ob I3h. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
ima več popravkov in dopolnil s Črnilom. Natipkan je na stroj s kurzivnimi črkami. 

" Eirzin Gabrijel, gospodarstvenik. Rojen 1890 v Ljubljani, umrl 1966 v Ljubljani. 
Do 1921 bilje ravnatelj žitnega zavoda v Ljubljani, nato je bil borzni senza!, nazadnje 
4'govec v Ljubljani. 

' Gril Dragotin, policijski rcvirni nadzornik. Rojen 1893 v Gorici. Končal je realko. 
Bilje pešadijski stotnik v rezervi, leta 1920 je služboval pri poveljstvu varnostne straže, 
1921 je postal rcvirni nadzornik. 

192' 
Z A P I S N I K 
192. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE I. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravni h ar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, vodja poverjeni šiva za javna 
dela gradbeni direktor inž. Klinar in vladni svetnik dr. Rutar. 

Začetek seje ob 16. uri. 

Direkcija plena je vprašala deželno vlado, če se nahaja v blagajni deželne 
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vlade kaka gotovina od prodanega vojnega plena in če je bila kaka gotovina 
poslana direkciji plena morda potom koje banke. Nadalje je direkcija plena 
naročila deželni vladi, da v bodoče ves izkupiček izroči finančni upravi na račun 
direkcije plena. Z nadalnjim dopisom je direkcija plena vzela na znanje razpust 
Gospodarke komisije za stvarno demobilizacijo in naročila, da se po izvršeni 
likvidaciji izdela natančna bilanca poslovanje Gospodarske komisije. K tenui 
opozarja poverjenik dr.Ravnihar, daje demobil i zac ijs ko blago po prevratu rešila 
tedanja Narodna vlada in da je upravljala blago ves čas Narodna oziroma 
pozneje deželna vlada, kije imela tudi pravico razpolagati z izkupičkom. Direk- 
ciji plena se odgovori, da se bo likvidacija vojnega plena čimpreje izvršila in da 
se bo po izvršeni likvidaciji predložil direkciji plena obračun. 

Vladni svetnik dr. Rutar poroča, daje prevzel dne 17. marca posle Gospo- 
darske komisije za stvarno demobilizacijo. Na njegov predlog se sklene, da se 
izvrši ponovna revizija poslovanja Gospodarske komisije, katero izvršita v 
knjigovodskem in blagajniškem pogledu računski nadsvetnik Lindtncr in račun- 
ski revizor čekovnega urada Rozman, materijalno-strokovno pa inženirja Gulič 
in Turn še k. (Izvršeno dr. lit j., 3014 zelo nujno!) 

Nadal njemu predlogu, da se vladnemu svetniku dr. Rutarju kot vladnemu 
komisarju za stvarno demobilizacijo pri de I i sosvet, se ne pritrdi, ker bi bila s 
tem zopet u postavljena nekakšna komisija, ki bi spominjala na prejšnjo Gospo- 
darsko komisijo. Sestavi pa se inventar vsega dem obi l i zač nega blaga, ločeno po 
posameznih materijalijah. Na podlagi inventarja se potem razpiše razprodaja. 
Pri razprodaji se bo treba v prvi vrsti ozirati na potrebo uradov in javnih korpo- 
racij. (izvršeno) 

Nadalje poroča vladni komisar dr.Rular, ds seje skrčilo osobje pri Gospo- 
darski komisiji in sicer tako, da je odpadel prejšnji predsednik komisije Ivan 
Ogrin, nadalje je bil razrešen uradni vodja inž. Ruch. Služba je bila odpovedana 
pomožnemu uradniku Golobu, strojepiski Accetto, komisarju Brozo viču in trem 
delavcem. Ravnotako je odpovedal službo računskemu svetniku Henriku l'eter- 
ne I u in Francu Slana, katera bo éventuel no pozneje zopet pritegnil če bo to po- 
trebno. Skladiščniku Kreku se zviša plača od 2.000 na 2.700 K. (izvršeno) 

Stroški komisije za revizijo Narodnih svetov se bodo pokrivali po dosedan- 
jem načinu iz dohodkov stvarne demobilizacije, (izvršeno) 

Gospodarska komisija ima v svojih zalogah še skupno okrog 15 1/2 km oz- 
kotirne železnice, kije deloma naložena na vagonih v Ljutomeru, delomaje še 
montirana v taborišču Stmišče, deloma pa se nahaja pri tovarni Maisbcrg. Di- 
rekcija plena zahteva, da se ves ta materijal da na razpolago vojnemu minister- 
stvu in ministrstvu saobraćaja. Deželna vlada naj principijelno sklene, če se 
smejo tračnice sploh še oddati zasebnikom. Sklene se, da se tračnice za oz- 
kotirne železnice privatnikom ne bodo več oddajale. Ker pa bo gradbena direk- 
cija in generalna inšpekcija voda rabila ozkotirno železnico za cestne in vodne 
zgradbe, se ozkotirna železnica v prvi vrsti rezervira za gradbeno direkcijo in 
generalno inšpekcijo voda, ki naj ugotovita koliko tračnic potrebujeta za naj nuj- 
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ncjSc gradbc, nakar sc bo ozkotirna železnica nakazala. (Gospodarska komisija 
3i stvarno de mob.) 

Vladni svetnik dr. Rutar odide. 
Predsednik Gospodarske komisije Ogrin je prejemal mesečno nagrado 3.000 

K. Ker sedanji vladni komisar opravlja posle Gospodarske komisije poleg svo- 
jega drugega uradnega dela, se mu dovoli mesečna nagrada 2.000 K. 
1) Da ne zapade kredit v znesku 3,000.000 K, ki je v svrho zgradbe ortoped- 
skega zavoda v zvezi z ambulator i jem za tuberkulozne dovoljen za upravno leto 
1920/21, se po odobrenju načrtov za ambulatorij za tuberkulozne po zdravstve- 
nem odseku za to poslopje takoj razpiše stavbni ogled, na podlagi tega podeli 
stavbno dovoljenje ter potem stavbna dela, če bi jih ne bilo mogoče oddati na 
podlagi že došlih ponudb, na novo razpiše, odda ter čimprejc z izvršitvijo stavbe 
prične. Istočasno se predložijo načrti tega objekta pristojnima ministrstvoma, 
(zdravstvo in gradjevina) v odobrenje. 
2) Invalidskemu oddelku se naroči, da načrte za ortopedski zavod po navodilih 
gradbene direkcije in po zaslišanju zdravstvenega odseka predela ter se pri tem 
ozira zlasti na celokupni program, ki ga ima še glede ortopedskih delavnic, pis- 
arn itd., zlasti v tem oz ini, da bo mogoče poslopje ortopedskega zavoda, ki naj 
sc v prvi vrsti zgradi, pozneje ekonomično in praktično stavbno razširiti tudi v 
druge namene. (Javna dela) 

Komisija za preskrbo vrač uj oči h se vojn ¡kov je predložila gradbenemu rav- 
nateljstvu v Ljubljani operat za zgradbo sanatorija na Golniku s prošnjo, da 
gradbena direkcija odobri predlagane dispozicije in izda stavbeno do vol- 
jenje. D ¡rektor KIinar opozarja, da ima podjetje pri površni presoji še značaj sa- 
mostojnega od države neodvisnega podjetja. Na drugi strani pa so sredstva, ki 
jih ima komisija na razpolago dovoljena iz sredstev Gospodarske komisije za 
stvarno demobilizacijo, ki so tudi državna sredstva. V zadnjem času je direkcija 
plena oziroma finančna delegacija ponovno zahtevala, da sc ves izkupiček iz 
vojnega plena odvede finančni upravi. Iz predsedstvenih spisov je razvidno, da 
je deželna vlada dovolila za zgradbo Golnika v seji dne 21. julija 1920 posojilo 
3,000,000 K proti 4 % obrestovanju, nadalje v seji dne 3. novembra 1920. 
2.000,000 K pod istimi pogoji in v seji dne 9. februarja 1921 3 " milijone kron. 
1'ogoji slednjega posojila v seji še niso bili določeni, vendar pa za to posojilo 
morajo veljati isti pogoji kot za prejšnja posojila. Načelnik invalidskega oddelka 
jo poročal, da sc v varstvo posojil dovoli zastavna pravica nepremičnin in da se 
bo zastavil tudi inventar, ko bo zdravilišče dozidano. Kakor je i/, tega razvidno 
sredstva za grad bo zdravilišča na Golniku še niso povsem zas igu rana. Ker še ni 
znana potrebščina za celotno podjetje, tudi ni gotovo, da bodo zgorajšnji zneski 
Zadostovali. V tem slučaju bi morala za višje stroške prispevati država. Vslcd 
lega predlaga gradbeni direktor Kl i nar, da komisija za preskrbo vračujočih se 
vojn i k o v pred vsem izposlujc odobrenje celokupnega stavbenega programa, 
projektov in proračunov in izposlujc dovoljenje še nadalje potrebnih kreditov 
pri pristojnem ministrstvu, ker bi gradbena direkcija mogla le pod tem pogojem 
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sodelovati pri podjetju. Načrti v obče odgovarjajo, četudi se zdi, daje stavbišče 
iz stavbeno telili ¡enega ozira zelo neugodno. Poleg tega smatra gradbena direk- 
cija, da se adaptacije starih objektov ne morejo priporočati in da bi bilo bolje 
zgradili tudi za le dele zdravilišča nova poslopja. Predsednik deželne vlade pri- 
pominja, da bi gradbena direkcija v slučaju, da so sredstva zagotovljena, imela 
samo nalogo odločiti ali naj se izda stavbeno dovoljenje, sicer bi gradbena di- 
rekcija ne nosila odgovornosti za podjetje. Poverjenik Ribnikar povdarja, da se 
mu načrti ne zde dovolj premišljeni in da se boji za usodo tega podjetja. Ima 
vtis, da invalidski oddelek liočc posamezne projekte izpeljati, ne da bi bili vsi 
načrti in proračuni zadostno pripravljeni. Sklene se, da se odločitev glede 
stavbenega dovoljenja začasno odgodi in da se projekt pred vsem spopolili s 
proračun oni za vse stavbe, vodovod, elektrarno in drugo, da bo mogoče dognati 
celokupne stroške tega zavoda. Če bi celokupni stroški presegali že dovoljena 
sredstva, bo treba glede nada I nje potrebščine izposlovati potrebne kredite v 
smislu zgoraj navedenega. Gradbena direkcija pregleda tudi projekt in ga vrne s 
svojimi pripombami ¡11 nasveti invalidskemu oddelku. Preštudira naj se tudi ali 
naj se zida v lastni režiji ali pa naj se odda delo proti odprtemu računu. (Javno 
dela) 

Ker se velenjski premog po sedanj ili cenah ne more razpečati, se sklene da 
se znižajo cene velenjskega premoga. V ta namen se določijo z ozirom na od- 
daljenost in prevozne stroške štiri cone. V prvi coni, ki sega do Celja in Dravo- 
grada znašajo cene za 100 kg in sicer za lignit 42 K, za kosovec 40 K, za /drob 
35 K; v drugi coni, ki sega do postaj Sava, Poljčane in Sevnica za lignit 39 K 50 
v, kosovec 37 K in zdrob 32 K 50 v. V tretji coni, ki sega do postaj Ljubljana. 
Maribor, Špilje, Radgona, Ormož, Zagreb se določijo cene za lignit 37 K, 
kosovec 35 K in zdrob 30 K. Četrto cono obsegajo še bolj oddaljeni kraji. Zanjo 
veljajo zaenkrat iste cene, kakor za tretjo cono. Znižane cene premoga za 
cinkarno v Celju in za aprovizačne namene se ukinejo. Ker je oddelek za pre- 
mog južni železnici in tovarnarju Vošnjaku v Šoštanju saniolastno znižal ceno 
za velenjski premog na 35 K, se opozori, da spada določanje cen premoga v 
konipclenco deželne vlade po predlogu pove rje 11 i št va za javna dela, kateremu 
sta državna premogovnika podrejena. (Javna tlela) 

S tem je rešena tudi prošnja tovarne Westen v Celju. 
Paviljon vrtnarja Kadcrseliafka v Rogaški Slatini se odkupi za znesek 10.000 

K. Kupnina se izplača meseca avgusta 1921. (Javna dela) 
Ker je bila odpovedana pogodba s prometnim zavodom za premog glede 

razpečevanja premoga iz državnih premogovnikov in ker se pojavljajo vedno 
večje težave pri razprodaji tega premoga, je poverjeništvo za javna dela stopilo 
v neobvezna pogajanja z velelrgoveem Oswatitscheni v Celju, ki seje izjavil, da 
je pripravljen prevzeti razprodajo velenjskega premoga. Pogoji, ki jih je slavil, 
so dosti ugodni, vendar pa bi bilo kočljivo z njim skleniti pogodbo, ker je Ne- 
mec in bi tak sklep golovo izzval kritiko in odpor v javnosti. Sklene se, da se z 
Oswatitsehcm pogodba ne sklene, pač pa da poverjeništvo za javna dela takoj 
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uvede obravnavo s prometnim zavodom za premog, ki se je izjavil priprav- 
ljenega za nova pogajanja. (Javna dela) 

V seji deželne vlade z dne 15. marea l.l. seje sklenilo, da se razprodaja cink- 
ovih izdelkov državne cinkarne v Celju izroči, v kolikor bi jo cinkarna sama ne 
izvršila. Jadranski m on tan ski družbi in deloma tvrdki S teb i in drug. Vodja 
poverjen ¡Šiva za javna dela poroča, da sí je po naročilu deželne vlade ogledal 
pogodbo glede koroškega svinca in da la pogodba odgovarja v bistvu načrtu 
pogodbe, ki naj bi se sklenila /. imenovanima tvrd kam a. Ker bi pa konkurenca 
lazu ¡li ponudben ¡kov na svetovnem trgu mogla povzročiti padanje cinkovih 
izdelkov, se sklene, da se prodaja cinkovih izdelkov državne cinkarne v Celju, v 
kolikor bi jih cinkarna sama ne prodala, izroči Jadranski mon lanski družbi v 
Ljubljani na podlagi pogodbenega osnutka z dne 10. marca t.l. (Javna dela) 

Gradbeni direktor K linar odide. 
Ministerijalnemu tajniku dr. Ferdinandu Tomaži č u se dovoli v sv ilio bančne 

prakse šest mesečni dopust z vsemi prejemki, da se izvežba v bančnih poslih in 
pridobi praktično podlago za uspešno delovanje pri odseku za stanovsko in go- 
spodarsko organizacijo kmetijstva. Za slučaj, da bi imenovani tekom dveh let po 
končanem dopustu izstopil iz državne službe, mora povrnili državi vse pre- 
jemke, kijih bo dobil tekom dopusta. Dr. TomažiČ mora podati poverjeništvu za 
kmetijstvo v tem smislu obvezno izjavo, (izvršena) 

Poverjenik za pravosodje ponovno opozarja, da naj se pospeši likvidacija 
kranjske deželne imovine. Ker je treba rešili pri predsedstvu deželne vlade še 
nekatere bolj komplicirane agende, ki so v zvezi z likvidacijo kranjske deželne 
imovine, se poverijo ti posli prcdscdnišlva deželnemu tajniku Skarji. ki je v 
deželnih poslih zadostno poučen. 

Poverjenik za socijalno skrb opozarja ponovno, da so se iz reprezentančnih 
prostorov v deželnem dvorcu razprodali in raznesli razni dragoceni kosi oprave. 
Predsednik deželne vlade izjavlja, daje preiskava že v teku in da bo poskrbel 
vse potrebno, da se zopet povrnejo na nepravilen način razdani predmeti. 

Konce seje ob 3/4 na 20. uro. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic I.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Le sov i uski papir brez vodnega znaka. Na prvi 
strani zgoraj je pripis "2 x". Zapisnik ima več dopolnil besedila s Črnilom. 
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193' 
ZAPISNIK 
193. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 5. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Kavni har, poverjenik za socijalno skrb Ri bn i kar, vodja poverjeni št va za javna 
dela, gradbeni direktor inž. K linar. 

Začetek seje ob 1/2 17. uri. 

Dolg državne cinkarne v Celju se konvertira z novim posojilom 30,000.000 
K. Posojilo se najame pri deželni banki proti 6 % obre sto vanj u ter l %o konto- 
korcntni proviziji pri polletnem zaključku tekočega računa. Poverjcni.štvo za 
javna dela se pooblašča, da z banko v formelnem •/.Ìru dogovori vse potrebno 
glede posojila ter dogovor oziroma načrt sklepnega pisma ter protispisa predloži 
celokupni deželni vladi potem pa še ministrstvu za šume in rudnike v odobrenje. 
(Hov. za javna dela) 

Poverjenik za socijalno skrb je fini, da imajo razni uradi naložen denar pri 
zasebnih bankah. Sklene se, da se pozo vej o vsi uradi, ki imajo kake fonde, da 
nalože svoj denar pri Kranjski deželni banki, seveda v kolikor ti uradi niso 
zavezani odvesti denar finančni deželni blagajni, (izvršeno) 

Jadranski niontanski družbi v Ljubljani se proda 100 steklenic živega srebra 
(100 x 34,5 kg = 3.450 kg) franco vagon in postaja v Ljubljani in sicer po 60 
nemških mark za en kg. (Javna dela) 

V seji deželne vlade z dne 22. marca 1.1. je bila oddana topliška restavracija v 
Dobrni za leto 1921 v najem Valburgi Rožanc v Ljubljani. Zc po tem sklepu so 
posredovali pri predsedništvu deželne vlade, da se prvotni sklep spremeni in se 
odda restavracija kompetent u Legvartu, ki je invalid in bi zaslužil v s led tega 
posebnega ozira. Gradbeni direktor K linar ne more priporočati, da bi se re- 
stavracija oddala Legvartu, ker mora biti najemnik v stalnem stiku z gosli, 
Legvart pa tega posla vsled po h abijen ost i ne • mogel opravljali. Legvart tudi 
sicer nima vsposobljcnosti za samostojno vodstvo restavracije. Poverjenik Rib- 
nikar smatra, da mora deželna vlada varovati interese državnega zdravilišča in 
da se mora ozirati le na ponudbe, ki najbolj ustrezajo namenu. Invalidi imajo 
prednost samo tedaj, če so za'dotično mesto sposobni. Sklene se, da ostane pri 
prvotnem sklepu deželne vlade z dne 22. marca t.l. (Javna dela) 

Mizarska dela v anatomičnem inštitutu se oddajo tovarni za stavbeno in po- 
hištveno mizarstvo v St. Vidu (Ivanu Cerne) za znesek 267.190 K. (Javna dela) 

Gradbena direkcija se pooblasti, da sklene s tvrdko Dioniško društvo za in- 
dustrijo drva u Zagrebu pogodbo za dobavo 10.000 ni drva po ceni 185 K za l 
m'1 in da izvrši ves prevoz in razdelitev na dosedanji način. Drva se bodo razde- 
lila med državne urade in državne uradnike. (Javna dela) 

Premogovniku v Stranicah (lastnik Hascnbichcl) se dovoli zvišanje cene ko- 
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vaškemu premogu na 78 K za 100 kg pod pogojem, da bo delavstvu izplačal v 
prošnji obljubljene doki ude, kar se bo uradno kontroliralo. Tn cena se pa dovoli 
zaenkrat samo za množino do 50 vagonov. (Javna dela) 

Premogovniku v Hrastovcu pri Poljčanali (lastnik Adolf [-"oglar) se dovoli do 
preklica nastopna prodajna cena franco vagon Poljčanc in siccer a) za kovaški 
premog 7.500 K za 10 ton, b) za tovarniški premog 6.500 K za 10 ton. Ta cena 
se pa dovoli sedaj samo za množino do 50 vagonov. (Javna dela) 

Z ozirom na to, da primanjkuje kredita in z ozirom na vedno večjo pro- 
dukcijo premoga se sklene, da v bodoče odpadejo dnevni brzojavni raporti o 
množini dnevne produkcije posameznih premogovnikov na oddelek za premog. 
Izvzeti so izredni slučaji nenavadno majhne ali velike produkcije. Premogovniki 
pa so tudi v bodoče dolžni pošiljati dnevna pismena poročila. (Javna dela) 

Dovoli se, da "Deželne elektrarne" kot protokol i rana tvrdka najamejo poso- 
jilo do 4,000.000 K za izvršitev investicijskih del zlasti za i zgradbo projektira- 
nih daljnovodov. Komisija za upravo kranjske deželne imovine najame to poso- 
jilo s sodelovanjem poverjen i št va za javna dela. (izvršeno) 

Inž. Dušan Scmcc je vložil pri komisiji za upravo kranjske deželne imovine 
prošnjo, da se mu na novo regulirajo prejemki. Ker so pa njegove zahteve 
oí ¡vidno pretirane, se sklene, da naj mu komisija za upravo kranjske deželne 
imovine stavi sledeče proti pred loge: 

Pogodbeno razmerje med komisijo in inž. Scrncccm se opusti ter se imeno- 
vanemu ponudi, da vstopi v definitivno javno službo s sledečimi prejemki: 

1) Plača VI. činovnega razreda 2. plačilna stopnja 7.200 K, 2) Akt i vi te tua 
doklada 1.288 K, 3) Potni pavšal v obsegu delokroga elektrarne do preklica 
12.000 K, 4) Tantijema 5 % dobička v najmanjšem znesku 6.000 K, 5) Draginj- 
ska doklada za uradnike VI. činovnega razreda sedaj 48.180 K. Skupaj 74.668 
K. 

Cc se inž. Scmcc zadovolji s predlagano spremembo službenega razmerja, 
potem se mu izplača za dosedanje 8 letno službovanje odpravnina določena v §§ 
• in II. službene pogodbe v znesku 32.000 K. Dosedanja službena leta se 
vštejejo Sernecu za napredovanje kakor za pokojnino. Če bi se inž. Scrnec s 
temi pogoji ne zadovoljil, se mu pogodba odpove, gradbena direkcija pa poskrbi 
za nadomestilo. Inž. Scmceii se tudi sporoči, da bo v slučaju če prevzame 
država elektrarno na Završnici v svojo upravo, prešel v status poverjen i št va za 
javna dela oziroma gradbene direkcije. V tem slučaju bi ga poverjeništvo za 
javna dela lahko zaposlilo tudi z drugimi deli. (izvršeno) 

Začasni ravnatelj zdravilišča Rogaška Slatina Dolenc je prosil, da se njegovo 
službeno razmerje definitivno uredi. Pri predsedniku deželne vlade seje zg las i la 
deputacija, ki je predložila spomenico, s katero zahteva razne spremembe v 
upravi zdravilišča, zlasti da se namesti drug ravnatelj in da se ustanovi posebni 
zdraviliški sosvet. Vodja poverjen i št va za jnvna dela sedanjega trenutka ne 
Smatra za primernega, da bi se definitivno odločalo o usodi ravnatelja Dolenca. 
Celo razmerje zdravilišča še m* urejeno in zato naj bi ostalo začasno še pri 
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provizoriju. Gradbeni direktor Kl mar odsvetuje, da bi se Dolenc odpoklieal se- 
daj pred sezono ali pa med sezono. Obrat je tako kompliciran, da bi kaka spre- 
memba v sedanjem času ne bila umestna. Dolenc je v uradili napravil red. je v 
gospodarskem in upravnem oziru dober uradnik in si je znal pred podrejenimi 
uradniki pridobiti avtoriteto. Očitki proti njemu objavljeni v listih niso povsem 
utemeljeni. Gotovo pa je, da njegov nastop napram zdraviliškim gostom ni 
primeren. Poverjenik Ribnikar temu nasproti povdarja, da se čujejo proti rav- 
natelju Dolencu vedno ostrejše pritožbe in da ne more prevzeti odgovornosti, da 
bi Dolenc še nadalje ostal ravnatelj zdravilišča, zlasti vsi cd gostov iz Srbije. Na 
predlog poverjenika Ribnikarja se sklene, da se takoj razpiše mesto 
provizoričnega ravnatelja zdravilišča v Rogaški Slatini, ki naj se odda že s 1. 
maj ni kom l.l. V pri nei pu se sklene nadalje, da se zdraviliškemu ravnatelju 
p ride I i posvetovalni organ, na čigar sklepe pa ravnatelj ni vezan. Nada Ij ne 
predloge glede tega sosveta bo izdelalo poverjeništvo za javna dela, kateremu se 
izroči tudi spomenica predložena predsedništvu deželne vlade. Za ravnatelja 
Dolenca bo treba poskrbeti primerno mesto. V ta namen se pozove zdravstveni 
odsek, da ga v smislu dogovora, ki je bil sklenjen pri prevzemu prisilne delav- 
nice prevzame v svoj stalež. (Preds, k spisu 3263/192!; 2 krat a) za spis, b) zu 
poverj. za javna dela) 

Gradbeni direktor inž. K linar odide. 
Poverjeništvo za pravosodje je predlagalo, da se med sodniki in drugimi 

nameščenci ne dela razlike, kar se tiče prekmurskih dnevnic. Ker sredstva, kijih 
ima na razpolago finančni delegat absolutno ne zadostujejo za vse uradnike v 
Prckmurju, je predsednik deželne vlade pritrdil predlogu delegata ministrstva 
financ, da se od 1. januarja l.l. nadalje izplačujejo prekmurske dnevnice tako, da 
dobe oženjeni z otroci I 1/2 polne dnevnice po naredbi Narodne vlade z dne 12. 
decembra 1918, Ur. 1. štev. 201, oženjeni brez otrok eno polno, sanici pa 1/2 
polne dnevnice po isti naredbi. V tem smislu se odgovori poverjeništvu za pra- 
vosodje. Finančni delegat se naprosi, da i/posluj • pri finančnem ministrstvu 
sredstva za zvišanje teb dnevnic, ki naj bi se po možnosti izplačevale v višini 
kakor pred 1. januarjem 1921. (izvršeno) 

Slovenski dijaški zadrugi v Pragi se dovoli enkratna podpora v znesku 
120.000 jugoslovanskih kron. Odsek za prebrano se naprosi, da da na razpolago 
dovoljeni znesek iz sredstev Žitnega zavoda. Podpora se bo nakazala potom 
poverj en išt va za u k in bogòeastje, ki vodi evidenco vseh dijaških podpor, (iz- 
vršeno) 

V seji dne 8. marca t.l. se je deželna vlada izjavila, da naj se ne izvedeta 
člena 9 in 10 naredbe o ustrojstvu ministrstva za narodno zdravje z dne 14. de- 
cembra 1920, Ur. I. štev. 13 iz 1921. Na dopis predsedništva deželne vlade je 
zdravstveni odsek odgovoril, da za sedaj ne namerava uživotvoriti samostojnih 
okrajnih zdravstvenih uradov, ker se mu zdi to v trenutku, ko še ni določen us- 
troj države, neprimerno. Tudi nima zdravstveni odsek za to potrebnega kredita. 
Dopis zdravstvenega odseka se vzame na znanje, (izvršeno) 
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Sprejme sc naredba o razširjenju v Sloveniji veljavnih gozdno-policijskih 
predpisov na Prekinu rje. Naredba se izroči pred objavo še vladnemu svetniku 
dr. Stcski, dajo pregleda v formalnem ozi m. (izvršena) 

Deželna vlada je dovolila iz sredstev stvarne demobilizacije komisiji za 
preskrbo vračujočih se vojn i kov za zgradbo zdravilišča na Golniku v seji dne 
21. julija 1920 posojilo 3,000.000 K proti 4 % obrestovanju. Pod enakimi 
pogoji je bilo dovoljeno v seji dne 3. novembra 1920 v ¡sto svrho še posojilo 
2,000.000 K in v seji dne 9. februarja 1921 nadaljno posojilo 3 lA milijona kron. 
Podrobni pogoji slednjega posojila niso bili določeni. Ker zdravilišče na Gol- 
niku ne bo imelo dohodkov in vsi cd tega posojila ne bo moglo obrestovati, se 
sklepa z dne 21. julija in 5. novembra 1920 spremenita v toliko, da se dovolila 
posojili 3,000.000 oziroma 2,000.000 K brezobrestno. Ravnotako se dovoli po- 
sojilo 31/2 milijona kron, odobreno v seji dne 9. februarja 1921, brezobrestno. 
V veljavi pa ostanejo ostali pogoji posojila, ki morajo veljati tudi za posojilo 
dovoljeno v seji dne 9. februarja 1921. (izvršeno) 

Sklep deželne vlade z dne 8. marca 1921 se glede posojil 2 '/: milijona kron 
za snemalno vojašnico v Celju in 3 Vi milijona kron za zdravilišče Golnik spre- 
minja v toliko, da se ti dve posojili izplačata komisiji za preskrbo vračujočih se 
vojnikov in ne poverjen ¡Si vu za socijalno skrb. Zneske, ki jih je to poverjeništvo 
iz gornjih naslovov že prejelo, se nakažejo komisiji za preskrbo vračujočih se 
vojnikov. Invalidski oddelek se potom poverjen i št va za socijalno skrb opozori, 
da sme občevati s predsedstvom deželne vlade samo potom svojega nadrejenega 
po ve rjen i št va. (izvršeno) 

Deželni živinozdravnik Alojzij Zamik v Trnovem pri Ilirski Bistrici se 
sprejme v državno službo pri poverjeništvu za kmetijstvo kot provizorni državni 
živinozdravnik v IX. činovnem razredu, (izvršeno) 

Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predloži predlog poverjeništva za 
kmetijstvo, da se imenuje podpolkovnik Et bin Ravni liar" za upravnika državne 
žrebčarne na Selu v Vil. činovnem razredu državnih uradnikov s činom od 1. 
februarja 1918 dalje, (izvršeno) 

Provizorični asistent pri državnem kmetijskem kemičnem zavodu v Ljubljani 
inž. Albin Cotič se imenuje za definitivnoga asistenta pri istem zavodu, (iz- 
vršeno) 

Sprejme se naredba deželne vlade za Slovenijo, s katero se razveljavita 
naredbi deželne vlade z dne 19. aprila 1920 Ur. I. štev. 180 in z dne 5. maja 
1920 Ur. I. štev. 198 glede točenja m prodajanja alkoholnih pijač. Naredbi sta 
bili izdani radi komun i stični h izgredov v Sloveniji. Ker je ta povod odpadel, ni 
več potrebe, da ostaneta naredbi v veljavi. Da se pa prepreči pijančevanje, naj se 
¡zdela čim preje osnutek naredbe, kako naj se postopa proti pijancem in gostil- 
ničarjem, ki dajejo alkoholne pijače pijanim osebam, (izvršeno) 

Sprejme se osnutek naredbe deželne vlade o izpolnitvi na lire se glaseč i h ob- 
veznosti. Finančni delegat je osnutku naredbe pritrdil. Ker bo pa treba to 
vprašanje urediti ne samo za po Italijanih izpraznjeni del Slovenije, ampak tudi 
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za druge kraje naše kraljevine, ki so jih zapustili Italijani, se predloži naredba v 
odobrenje eentrai ni vladi, (izvršeno) 

Predlog državno-varstvenega referata, da se saint germa inska mirovna po- 
godba prevede v slovenščino in ponatisne, se odkloni, ker za to ni dejanske po- 
trebe in ker bi bili stroški in trud za tako delo nesorazmerno prevelik. (Preds: k 
spisu 2714) 

Odobri se, da predsedstvo deželne vlade porabi iz propagandnega fonda zne- 
sek 30.000 K v svrho dobave in enotne organizacije poročil glede nasi Iste v na 
Koroškem. Vodji držav no-varstvenega referata se poveri izvedba enotne or- 
gan i zcije, za upniškega poroeevanja in uradno • verov ljenje d oš li li poročil. 
(Precis, k še ¡leprotok. spisu) 

V posvetovalnico pride dvorni svetnik dr. Skabeme. 
Ministrstvu p ros ve te se predlaga, da se imenujeta višja šolska nadzornika v 

Ljubljani dr. Lcpold Poljancc in dr. Ivan Grafenauer, katerima je bilo z dekre- 
tom poverjeništva za uk in bogočastje z dne 20. novembra 1918 poverjeno 
začasno višješolsko nadzorstvo v Sloveniji, za definitivna višja šolska 
nadzornika. Višji šolski nadzornik dr. Poljaneejc vsestransko izvrstno kvalifici- 
ran. Višji šolski nadzornik dr. Grafenauer sicer smatra službo nadzornika na 
svoj način, tako da on sam intenzivno in na posebno temeljit način nadzoruje, a 
čisto pisarniško in organizatorično delo prepušča pomožnim osebam. To pač ni 
vedno umestno, ali v ospredju stoji vendar nadzorovanje. Za slučaj, da bi min- 
istrstvo pros vete predlogu glede dr. Grafenauerja z ozi rom na njegovo konser- 
vativno mišljenje ne moglo pritrditi, se predlaga mesto njega za définit i vnega 
višjega šolskega nadzornika ravnatelj državne gimnazije v Novem mestu Josip 
Wester. Ta eventualiteta se predlaga z izrecno pripombo, da je višji šolski 
nadzornik dr. Grafenauer kot višji šolski nadzornik izvrstna moč in da vrši ta 
posel popolnoma nepristransko, da pa je ravnatelj Josip Wester po službenih 
letih starejši in vseskozi izvrstno kvalificiran, (tik in bogočastje) 

Ministrstvu pros ve te se predlaga, da se imenuje vladni tajnik pri pover- 
jeništvu za uk in bogočastje dr. Ivan Kari in" za okrajnega glavarja, (uk in 
bogočastje) 

Ker se je izkazalo, da so se šolski prostori zlorabljali za strankarske namene, 
se sklene naredba, po kateri se smejo šolski prostori uporabljati samo za namene 
šolskega pouka in za šolske prireditve, sicer pa za predavanja na polju umstvene 
ali gospodarske pros vete, ki se vrše pod vodstvom učiteljev. Učitelj je v tem 
primeru odgovoren za to, da se ne napada in hujska zoper državo, njene 
odredbe, naprave in organe. Telovadnice služijo samo za šolsko telovadbo, za 
šolske prireditve in za telovadbe telovadnih društev.(»£ iti bogočastje) 

Konec seje ob 1/2 21. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 
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Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. Na prvi 
strani zgoraj je pripis s svinčnikom "2 x". Zapisnik ima dopolnitve in popravke s 
črnilom. 

" Ravnihar Etbin, podpolkovnik. Rojen 1872 v Ljubljani, umrl 1937 v Liberai •• 
ČcSkcm. Služboval je v avstrijski vojski, kjer je dosegel čin podpolkovnika. Leta 1919 
je bil imenovan za upravnika državne žrebčarnc na Selu pri Ljubljani, 1920 seje poročil 
s Čehinjo in seje 1923 preselil na Češko, kjer je prejel Češko državljanstvo. 

Karlin Ivan dr., pravnik, banski svetnik. Rojen 1887 v Kranju. Končal je Studij 
prava z doktoratom, 1917 opravil strokovni izpit za politično upravno poslovanje. Pred 
L svetovno vojno je služboval pri deželnem Šolskem svetu v Trstu, po I. svetovni vojni 
paje bil 1919 imenovan za vladnega tajnika pri poverjeništvu za uk in bogočastje v 
Ljubljani, kasneje je poslal šef odseka za davčno politiko, 1940 je postal banski svetnik, 
1943 pokrajinski svetnik ¡n šef odseka za socialno politiko pri pokrajinski upravi v 
Ljubljani. 

194' 
ZAPISNIK 
194. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE II. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb Ri bn i kar, in vladni svetnik dr. Vo- 
dopivec. 

Začetek seje ob 16. »ri. 

Vladni svetnik dr. Vodopivce poroča, daje vprašanje prevzema slovenskih 
javnih nameščencev iz ozemlja, kije po rapallski pogodbi pripadlo Italiji, sedaj 
ko je podpisana mirovna pogodba z Italijo, postalo zopet akutno. Javni 
nameščenci vseh vrst (učitelji, sodniki, pisarniški uradniki in drugi) se zglašajo 
v vedno večjem številu za sprejem v državno službo v Sloveniji, deloma ker so 
bili od italijanskih obi a ste v iz službe odpuščeni, ali suspendirani, deloma ker je 
napredovanje v zasedenem ozemlju mnogo počasneje kakor v ostali Sloveniji, 
deloma pa tudi iz zgolj osebnih razlogov. Treba je, da deželna vlada principi- 
jelno odloči kako naj se pri takih prošnjah postopa. 

Pri tem moramo razločevati: 
l.) Javne nameščence, ki so v ozemlju, koje je pripadlo Italiji rojeni in pristojni, 
med temi pa zopet take, ki so bili od Italije iz službe odpuščeni ali suspendirani 
in pa one, ki bodo na podlagi mirovne pogodbe opti ral i za našo kraljevino. 
2.) Take, ki so pristojni v naši državi, ki v anektira nem ozemlju še niso prevzeti 
v državno službo in bi morali opt trat i za Italijo. 
3.) Javne nameščence zlasti učitelje, ki so bili sprejeti v službo v Sloveniji proti 
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re verzu, s katerim so se zavezali, da se na poziv povrnejo v anektirano ozemlje. 
4.) Taki, ki bi opt ira I i za Italijo, če jim damo gotove garancije. 

Splošno se povdarja, da deželna vlada nikakor ne sme pospeševati odhoda 
slovenske inteligence iz anektiranega ozemlja, ker bi bilo v največjo narodno 
škodo, če bi se slovensko razumništvo izselilo. V tem slučaju bi poslalo vse 
naše delo za rojake v anektiranem ozemlju ilnzorično. Povdarja se tudi, da v 
postojnskem okraju in na Goriškem italijanski teror ni tako velik, da bi sloven- 
ski javni nameščenci ne mogli vstrajati na svojih mestih. Sklene se: 

I.) Slovenski javni nameščenci v anektiranem ozemlju, ki so rojeni v naši 
državi, naj opt i rajo za Italijo. Naznani se jim pa, da si z opcijo ne prejudicirajo 
glede éventuel nega poznejšega sprejema v službo naše države. Za slučaj, da 
op t i raj o za Italijo, se jim rezervira rang. 

2.) Oni slovenski javni nameščenci, ki so pristojni v anektiranem ozemlju naj 
ne opti raj o za Jugoslavijo. Če bi hoteli opt i ral i za našo državo, se opozore, da z 
opcijo ne pridobe nobene pravice na javno službo v naši državi. 

3.) Posamezni slučaji preselitve se bodo dovoljevali kakor doslej spora- 
zumno z odločujočimi faktorji v anektiranem ozemlju. 

4.) Javni nameščenci, ki vstrajajo na svojih mestih in vtrpc vsi cd tega znatno 
gmotno škodo, se bodo po potrebi od slučaja do slučaja od škodo val i. Narodni 
odbor se pozove, da stavi v ta namen na razpolago primeren znesek političnemu 
društvu "lidmost" v Trstu. 

5.) Slovenski javni nameščenci, ki so v Jugoslaviji nastavljeni z reverzom. se 
pozovejo, da prosijo za sprejem v službo v anektiranem ozemlju. Uradi, ki 
smatrajo nekatere nameščence iz anektiranega ozemlja za nenadomestljive, se 
opozore, da so dotični v anektiranem ozemlju v narodnem interesu mnogo bolj 
potrebni kot drugod v Sloveniji in da naj se jim ne slavijo nikake ovire, če se 
hočejo vrniti v anektirano ozemlje. Tudi taki slovenski javni nameščenci, ki so 
rojeni v anektiranem ozemlju, pa so bili provi zori čno nameščeni v Jugoslaviji 
proti re verzu, se opozore, da ne opti rajo za Jugoslavijo. (Urad za zaščito be- 
gunce v, odposlano) 

V s vrh o priprav za razmejitev v Mežiški dolini se sklene: 
I.) Gradbena direkcija v Ljubljani se povabi, da čimpreje trasira poti Prevalje - 
Št. Danijel in GuŠtajn - Strojna in pripravi vse potrebno, da se bosta mogli 
navedeni poti čimpreje zgraditi. Pri pripravah naj sodeluje tudi okrajno glavar- 
stvo v Gu staj nu. 
2.) Za Mežiško dolino naj bi se izdal poseben list, ki bi izhajal enkrat na teden 
in bi imel nalogo, krepiti državno misel v teh obmejnih krajih. Principijelno se 
sklene, da je deželna vlada pripravljena dovolili za izdajanje takega lista iz 
propagandnega fonda znesek 90.000 K pod pogojem, da se kreira v resnici list, 
ki bo širil propagando za našo državno misel. Vendar se pred odločitvijo zas- 
lišijo potom okrajnega glavarstva v G u staj nu vsi narodni učitelji in duhovniki 
Mežiške doline. Če bi bila izdaja novega lista umestna in potrebna, v kakem 
duhu naj bi bil list pisan in kdo naj bi list urejeval. Imenovani faktorji naj se pri 
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tem tudi i/javijo •• •• bi zadostovalo, da se pošiljajo v mežiško dolino drugi 
slovenski listi, eventuelno kateri. 
3.) Ker se bo razmeji veno delo najbrže zavleklo in z oz i rom na to, da od ubožne 
akcije ni pričakovati znatnih uspehov, se sedanja dotacija za ubožno akcijo ne 
zviša. Ugotovi naj se tudi na kak način bi se mogel z ubožno akcijo doseči naj- 
boljši uspeh. 
4.) Ob meji tako na naši kakor na avstrijski strani je treba organizirati primerne 
osebnosti, ki bi širile med ljudstvom razpoloženje za našo državo. V ta namen 
naj bi se pridobili v prvi vrsti trgovci, obrtniki in gostilničarji, katerim naj bi se 
nudilo razne gospodarske ugodnosti. V to svrlio se dovoli iz propagandnega 
fonda znesek 30.000 K, ki naj se porabi za pisarno, koja naj sestavi kataster 
vplivnih oseb, katere bi bilo treba za nas pridobiti, in njihovih teženj. Določi naj 
se tudi oseba, ki bo vodila pisarno. 
5.) Za vzdrževanje zveze med razmejitveno komisijo in prebivalstvom se določi 
za črto Ovčevo - Košenjak okrajni šolski nadzornik M e ne in. (P reds., 2 k ral ad 
štev. 3126/1921) 

Vladni svetnik dr. Vodopivec odide. V posvetovalnico pridejo šef oddelka 
ministrstva za trgovino in industrijo dr. Marti, vladni svetnik dr. Steska in ko- 
misar Stanko Novak od odseka za prehrano. 

Po daljši razpravi se sprejmejo: 
l.) Naredba o predpisih zoper vojno oderuštvo in slična kažnjiva dejanja, s kat- 
ero se razveljavljata naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 28. novembra 
1919, Ur. I. štev. 749 o kaznjivosti zlorabe ubožnih akcij in naredba deželne 
vlade za Slovenijo z dne 31. januarja 1920 Ur. 1. štev. 90 o izpopolnitvi predpi- 
sov zoper navijanje cen; (izvršeno) 
2.) Dalje naredba o ukinjen) u urada zoper navij a lee een, verižnike in tihotapec, s 
katero se razveljavi naredba poverjeništva za notranje stvari z dne 27. novembra 
1919, Ur. I. 729 o ustanovitvi urada zoper navijalce cen in verižnike ter tiho- 
tapce, ter naredba poverjeništva za notranje stvari o ustanovitvi podružnic 
državnega urada zoper navijalce cen, verižnike in tihotapec: in 
3.) Izvršilna naredba deželne vlade za Slovenijo o kazenskem postopanju zoper 
vojno oderuštvo in slična kažnjiva dejanja, s katero se izpreminja naredba 
deželne vlade z dne 3. januarja 1920 Ur. 1. štev. 16. S to naredbo je prenesena 
kompetenea za razsodbe o pri zi vi h na pove rje ni št vo za notranje zadeve. 
Polovica fonda, ki ga je zbral odsek za prehrano iz glob in izkupila za zaplen- 
jeno blago se izroči predsedništvu deželne vlade za fond za olajšanje socialne 
bede, druga polovica se pa izroči poverjen i Št vu za socialno skrb. (izvršeno) 

Komisar Stanko Novak odide. 
Sekcijski svetnik dr. Mam poroča, da seje pri Obuvalniei za Slovenijo zbral 

fond v znesku ca 98.000 K. Na okrožnico predsedništva deželne vlade, da se 
morajo vsi fondi, kijih upravljajo posamezni uradi odvesti finančni deželni bla- 
gajni, trgovinski oddelek tega fonda ni prijavil, ker naj bi o njem sklepala 
deželna vlada. Namen fonda je začetkoma bil, da se ubožni sloji preskrbe s 
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ceneno obutvijo. Sklene se, da oddelek za trgovino in industrijo od tega zneska 
izroči znesek 50.000 K predsedništvu deželne vlade za fond za izredne podpore, 
naložen pri deželni banki. Preostanek porabi oddelek ministrstva za trgovino in 
industrijo za poravnavo potu ili stroškov ob priliki ogledovanja industrijskih 
podjetij, (izvršeno) 

Sekcijski svetnik dr. Mam poroča nadalje, da se nabral pri Prehodne in go- 
spodarskem uradu oziroma pozneje pri Centralni upravi za trgovski promet z 
inozemstvom znesek ca 3,000,000 K na ta način, da seje za izvoznice pobirala 
gotova provizija. Od le s vote so se porabili večji zneski za podpore dijaštva. 
Fond znaša sedaj okrog 1,000.000 K. Tudi tega fonda oddelek ministrstva za 
trgovino in industrijo ni naznanil, ker smatra, da to ni državen denar. Fond se bo 
tudi nadalje uporabljal za podporo eksportnih akademikov in slušateljev trgov- 
skih in obrtnih šol. Poročilo se vzame na znanje. (Odd. trg. in industrijo) 

Po prevratu seje ustanovil takozvani Prehodni gospodarki urad, ki seje pa 
pozneje združil s podružnico Centralne uprave za trgovski promet z 
inozemstvom v Ljubljani. Ker se imenovana podružnica v kratkem likvidira, se 
oživotvori zopet Prehodno gospodarski urad, čigar posle nadzoruje in vodi 
posebna upravna komisija. Po statutih upravne komisije mora biti njen predsed- 
nik član deželne vlade za Slovenijo. Odkar je odšel inž. Se m •• iz deželne vlade 
vodi posle predsednika pri upravni komisiji sekcijski svetnik dr. Mam. Sklene 
se, da prevzame predsedstvo pri upravni komisiji poverjenik za socijalno skrb 
Ribnikar. (Odd. trg. in industrijo) 

Pinna Trei bâcher - K em i se he Werke, je zidala na zeiuljišeču firme Glanz- 
mann v Tržiču poslopje, v katero je investirala ea 1,800.000 K. To podjeljuje 
bilo samo pod nadzorstvom in ne pod sekvestrom, ker so bila pred izvršitvijo 
plébiscita podjetja iz plebiscitne cone samo pod nadzorstvom. Tvrdka namerava 
svojo zgradbo prodati tvrdki Glanzmann. Oddelek ministers tsvu za trgovino in 
industrijo prodaji ne bo ugovarjal, pač pa bo pridržal jamstvo v znesku 30 % 
izkupička. Poročilo se vzame na znanje. (Odd. trg in industrijo) 

K naredbi o pristojnosti poverjeništva za notranje stvari izjavi sekcijski svet- 
nik dr. Marn, da nima pomislekov, da se posli glede hranilnic po hranilnic nem 
regulativu pridete trgovinskemu oddelku, ker spadajo ti posli tudi v zadnji in- 
stanci v kompeteneo ministrstva za trgovino in industrijo. 

Sekcijski svetnik dr. Marn odide. 
Sprejme se naredba glede policijskega kaznovanja drŽavi nevarnih demon- 

strativnih dejanj. Naredba se predloži v odobrenje ministrstvu notranjih del. V 
izvršilni okrožnici na politična in policijska ob last va I. stopnje se mora istim 
naročiti, da vsak slučaj kaznovanja po tej naredbi sporoče pristojnemu sodišču, 
da more tudi sodišče éventuel no uvesti kazensko postopanje, (izvršeno) 

Naredbi deželne vlade z dne 13. februarja 1920 Ur. I. štev. 114 in 115 o 
pristojnosti predsedništva deželne vlade in poverjen i šiva za notranje stvari še 
nista bili izvršeni. Ko je nameraval naredbi izpeljati predsednik dr. Breje, je 
temu ugovarjal tedanji poverjenik za pravosodje dr. Žerjav ludi s leni, da 
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naredbi še nista odobreni od eentralne vlade. Ker smatra predsednik deželne 
vlade, daje v interesu stalnosti uprave, da preidejo personalne zadeve v pristoj- 
nost pred sed n išt va deželne vlade, se sklene, da se naredbi pošljeta ministrstvu 
notranjih del v odobrenje, ki se bo potem objavilo s posebnim razglasom. Pri 
naredbi št. 114 o pristojnosti predsedništva deželne vlade se sprejmejo nova 
določila pod 9 in 10 člena. 2. Pri točki 10 se dostavi še točka 10 a o kompetenci 
predsedništva glede orožništva. Pri naredbi o pristojnosti poverjeni št va za no- 
tranje stvari se izločijo v členu 7 točke L), 2.) in 3.) pod D. Spremeni se nadalje 
točka •. Pri točki • istega člena odpade štev. 5 o ljudskem štetju (Vide spis 
pred. dež. vlade štev. 3822/1921). (izvršeno) 

Vladni svetnik dr. Steska odide. 
Družba Sv. Mohorja je predložila predsedništvu deželne vlade račun za 

85.798 K za pet izrednih številk tednika "Mir" in za doplačilo k tedenskim 
izdajam nekaterih številk imenovanega lista. Mohorjeva družba se sklicuje na 
to, daje deželna vlada to plačilo obljubila za sodelovanje imenovanega lista pri 
plebiscitni propagandi. Sklene se, da se v prvi vrsti ugotovi, če je deželna vlada 
povračilo zahtevanih stroškov res obljubila. V pritrdilnem slučaju se bo Mo- 
horjevi družbi znesek izplačal, uračunal se bo pa pri tem papir, ki gaje Mohor- 
jeva družba dobila od deželne vlade in sieer po dnevni eeni. Ce se ugotovi, da 
deželna vlada Mohorjevi družbi ni dolžna plačati zahtevanega zneska, bo 
morala Mohorjeva družba papir, ki je last deželne vlade, vrniti ali pa ga plačati 
po dnevni eeni. (Preils. k spisu ¡2.031/1920) 

Sklep deželne vlade z dne I. aprila 1921 glede nagrade vladnega komisarja 
pri Gospodarski komisiji za stvarno demobilizaeijo se spremeni v toliko, da se 
mu nagrada zviša od 2.000 na 3000 K mesečno, (izvršeno) 

V seji dne 15. februarja t.l. je deželna vlada sklenila, da se ustanovi za 
akademično mladino v Ljubljani dijaški dom in da poverjenik za soeijalno skrb 
izvede za ustanovitev potrebne predpriprave. Poverjenik Ri bn i kar smatra, da bi 
bila oblika vladne institucije neprimerna. Pri razpravah z merodajnimi faktorji 
je prevladalo naziranje, da naj se dijaški dom ustanovi v obliki zadruge. Pover- 
jenik Ribnikar predlaga, da se analogno, kot je lansko leto deželna vlada prin- 
cipijelno sklenila, da se pretvori "Oblačilnica" v zadrugo in odobrila v principu 
Zadružna pravila ter imenovala pripravljalni odbor, sklepa tudi glede ustano- 
vitve te zadruge. Deželna vlada odobri, da se ustanovi "Akademski kolegij", 
stavbena in konzumna r.z.z.o.z. v Ljubljani, pri kateri naj bodo udeleženi zas- 
topniki deželne vlade, vseučiliških in srednješolskih profesorjev, akademikov, 
raznih korporaeij, trgovskih in bančnih krogov. Kot ustanovni člani "Akadem- 
skega kolegija", ki imajo pravieo ustanoviti zadrugo se določijo: 

predsednik deželne vlade dr. Vilko Baltic, poverjenik za pravosodje dr. Rav- 
nihar, poverjenik za socijalno skrb Adolf Ribnikar, vodja poverjeništva za uk in 
bogočastje dr. Fran Skaberne, vodja poverjeništva za javna dela gradbeni rav- 
natelj inž. Kl ¡nar, vodja poverjeništva za kmetijstvo, dvomi svetnik dr. 
Vrtačnik, zastopnik poverjeništva za notranje zadeve, dvorni svetnik  Kre- 
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menšek, delegai ministrstva financ dr. Kari Savn ¡k, šef odseku trgovine iti in- 
dustrije dr. Rudolf Mam, agrarni ravnatelj dr. Friderik Lukun, direktor odseka 
za prehrano dr. Bogomil Sen • kovic, vodja odseka za narodno zdravje dr. De- 
meter • le i we ¡s, rektor vseučilišča dr. K i hard Zupančič, prorektor vseučilišča dr, 
Plemelj", dekan juridičitc fakultete dr. Gojmir Krek, dekan filozofične fakultete 
dr. Ivan Prijatelj, dekan medicinske fakultete dr. Alfred Serko", dekan tehnične 
fakultete dr. Samec, ravnatelji slovenskih državnih in obe. srednjih šol: dr. 
Pipenbncher (II. drž. gimn.), dr. Novak (1. drž. gimn.), Jug Anton (mestni 
licej), ravnatelj Mazi (realka), Dokler6 (učiteljišče), Šubie (obrtna šola), pred- 
sednik višjega šolskega sveta dr. Stanislav • en k7, predsednik društva 
srednješolskih profesorjev dr. Ko run, m v unte Ij trgovske akademije dr. Böhm, 
ljubljanski župan dr. Ivan Tavčar, ljubljanski podžupan dr. Karl Triller, pred- 
sednik odvetniške zbornice dr. Danilo Majaron, predsednik notarske zbornice 
notar Aleksander Hudovemik, predsednik trgovske obrtne zbornice Ivan Knez", 
predsednik zdravniškega društva dr. Vinko Gregorič, predsednik Udruženja 
j u gos lov. učit. ravnatelj Luka Jelene, predsednik višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani dr. Ivan Kavč ni k, predsednik društva inženirjev in arhitektov inž. 
Vinko Stergar, dvorni svetnik, dijaško podporno društvo "Radogoj" tri delegate> 
dijaško podporno društvo "Domovina" en delegat, dijaška in ljudska kuhinja, en 
delegat, predsednik dijaškega podpornega društva na univerzi, cand jur. Tram- 
pu/. Alcks', predsednik slušateljev medicinske fakultete Malcšič Janko, pred- 
sednik slušateljev strokovne organizacije j uri elicne fakultete Gajger Baldo, 
predsednik slušateljev strokovne organizacije filozofske fakultete Tunja Jemee. 
predsednik slušateljev strokovne organizacije tehniške fakultete H in ko Sink- 
ovičH1, dva delegata Jugoslovanske Sokolske Zveze, en delegat novinarjev, en 
delegat Jugoslovanske Matice, arhitekt Vumik, zastopnik mestnega stavbenega 
urada, ravnatelj obrtno-pospcševalnega zavoda inž. Viktor Turnšck, ravnatelj 
mestne elektrarne Ciuha Alojzij", računski nadsvetnik Henrik Lintltner, rav- 
natelj Gustav Nebenführer1", nadzornik kmetijskih šol Viljem Roh rman, mestni 
fizik dr. Otmar Kraje1-1, predsednik bančnega sindikata August Praprotnik1 . 
predsednik gremija lekarnarjev mag. phar. 1. Sušnik, zveza industrije e v inž. 
Milan Sukljc, društvo "Pravnik" en delegat, Olimp odbor en delegat, Glasbena 
Malica en delegat, konzervatorij en delegat, trgovsko društvo "Merkur" en dele- 
gat. 

Odobri se nadalje pripravljalni odbor za ustanovitev "Akademskega kole- 
gija". Pripravljalni odbor tvorijo: poverjenik za socijalno skrb Adolf Ribnikar. 
vodja poverjeništva za javna dela gradbeni ravnatelj inž. Klmar, vodja pover- 
jen ¡štva za uk in bogočastje dvorni svetnik dr. Fran Skabemc, rektor vseučilišča 
dr. Rihard Zupančič, prorektor vseučilišča dr. Plemelj, bivši predsednik 
vseučiliškega sveta dr. Danilo Majaron, predsednik dijaškega podpornega 
društva na univerzi cand.jur. Aleksander Trampu?.. 

Konec no se odobre pravila nove zadruge v kolikor spada to v kom peten co 
deželne vlade. Pravila odgovarjajo običajnim zadružnim pravilom. Važno je, da 
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zadružno p re ii loženje v slučaju razdružbe ne more pripasti družabnikom ampak 
samo zadrugi ali instituciji z istimi cilji. Pripravljalni odbor naj vloži pravila 
prevzema v svojo upravo za "Akademski kolegij" voti rane fonde in začne še 
letos z delom. (Pav. za soc. skrb, že spisano) 

Sklene se, da čisti dobiček žitnega zavoda ki pripade po likvidaciji deželni 
vladi porabi tako, da pripada 70 % zadrugi "Akademski kolegij", 30 % pa pred- 
sedništvu deželne vlade. (Soc. skrb.) 

Konce seje ob 20. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka, zapisnik 
ima dopolnitve in popravke s črnilom. 

~ Plcnielj Josip dr., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1873 na Bledu, umrl 
1967 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1898, matematiko in fiziko na Dunaju, študij- 
sko seje izpopolnjeval v Berlinu in Göiiingcnu. Služboval je od 1902 dalje kot privatni 
docent za matematiko na dunajski filozofski fakulteti in do 1907 pri uradu za merjenje 
na Dunaju, 1908 je postal redni profesor matematike na filozofski fakulteti v Cernovi- 
eah, kjer je bil do razpada Avstroogrske, 1918-1919 je bil član vseučiliške komisije pri 
deželni vladi za Slovenijo, 1919 je postal redni profesor matematike na filozofski fa- 
kulteti Univerze v Ljubljani in prvi rektor ljubljanske univerze, 1923 je bil izvoljen za 
dopisnega Člana JAZU v Zagrebu, 1930 za dopisnega Člana SAN v Beogradu, 1938 za 
rednega člana SAZU v Ljubljani. Za svoje znanstveno delo na področju matematičnih 
ved je dobil več mednarodnih nagrad in priznanj, bilje častni doktor matematičnih in 
tehničnih znanosti Univerze v Ljubljani. 

Seiko Alfred dr. zdravnik, univerzitetni profesor. Rojen 1879 v Cerknici, umrl 
1938 v Ljubljani. Končal je Študij filozofije 1904 in medicine 1909 na Dunaju. Službo- 
val je v Münchnu in na Dunaju, kjer je bil asistent na kliniki za živčne bolezni 1912- 
1914, 1914 je •1 v Trstu privatni nevrolog in sodni psihiater, 1917-1919 je delal v 
garnizijski bolnišnici v Gradcu, 1919 sije prizadeval za ustanovitev medicinske fa- 
kultete v Ljubljani, bil je ¡zbran za profesorja neuro psih ¡at rije, bil je večkrat dekan 
medicinske la kulte te, 1930-1932 je bil rektor Univerze v Ljubljani, 1931 je postal pri- 
čanj v bolnišnici za duševne bolezni v Ljubljani. Objavil je več znanstvenih razprav, 
napisal je učbenika anatomije in fiziologije živčevja. 

4 Pi pen bach er Josip dr., profesor. Rojen 1869 pri Sv. Marjeti na Dravskem polju, 
umrl 1949. Gimnazijo v Mariboru in Ljubljani 1890, univerzo-klasično filologijo na 
Dunaju, promovira! 1895. Poučeval je na gimnazijah od 1896 dalje najprej v Ljubljani, 
nato v Novem mestu, od 1901 dalje ponovno v Ljubljani, 1921 je postal ravnatelj 2. 
državne gimnazije v Ljubljani, 1928 je bil upokojen. Napisal je latinsko slovnico in lat- 
inske vadniee za gimnazije, sodeloval je pri latinsko-slovcnskcm slovarju in objavil več 
razprav. 

^ Jug Anton, profesor. Rojen 1882 v Št. Vidu pri Grobclncm pri Brežicah, umrl 1936 
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v Goričanah pri Medvodah. Gimnazijo v Mariboru 1901, filozofsko fakulteto na Dunaju 
1908, Poučeval je od 1907 na Dunaju, od 1908 dalje v Ljubljani, 1910 je bil stalno 
nameščen na liceju v Ljubljani, kjer je 1919 nadomeščal ravnatelja, nato je postal rav- 
natelj liceja v Ljubljani. 

6 Dokler Anton, profesor. Rojen 1871 v Višnji vasi, umrl 1943 v Ljubljani. Klasično 
filologijo na Dunaju 1896. Poučeval je na gimnazijah v Kranju in Ljubljani, nato je 
postal ravnatelj učiteljišča v Ljubljani. S sodelavci je pripravi] grško-slovenski slovar, 
izdal je več pomagal za pouk latinščine, ¡zdelal je kazalo za 50 letnikov revije Dom in 
svet. 

7 Bcuk Stanislav dr., profesor. Rojen 1875 v Št. Vidu pri Brdu pri Kamniku, umrl 
1956. Gimnazijo v Ljubljani, naravoslovje na Dunaju, kjer je promovira! 1899. Študij- 
sko seje izpopolnjeval na zoološki postaji v Trstu in na tečajih v Innsbrucku in Gradcu. 
Služboval je od 1898 dalje na gimnazijah v Celju in Kranju, 1902 je bil premeščen na 
realko v Idriji, kjer je 1904 postal direktor, 1917 je bil premeščen v Ljubljano kot di- 
rektor II. državne gimnazije, 1921 je postal predsednik višjega šolskega sveta za 
Slovenijo, 1924 vodja prosvetnega oddelka, 1925 inšpektor za srednje in strokovne šole, 
1926 je bil upokojen. Bilje ustanovitelj in vodja odseka za varstvo narave in prirodnih 
spomenikov pri muzejskem društvu. 1945 je bil imenovan za šefa odseka za visoke šole 
prt Ministrstvu za prosveto LRS, 1946 je bil upokojen. V revijah in Časopisih je objavil 
več razprav in člankov s področja naravoslovja. 

8 Knez Ivan, gospodarstvenik. Rojen 1853 v Podgori pri Št. Vidu nad Ljubljano, 
umrl 1926 na Dunaju, pokopan je v Ljubljani. Končal Mahrovo trgovsko šolo. Poslal je 
vcletrgovec in industrijalec, ustanovil je več podjetij, sodeloval je pri ljubljanskih de- 
narnih zavodih, trgovskih in industrijskih društvih, 1911 je postal predsednik trgovske 
in obrtne zbornice v Ljubljani, bil je član uprave več ih podjetij in družb. Večkrat je bil 
izvoljen v ljubljanski občinski svet in v deželni zbor za Kranjsko. Bilje pristaš Narodno 
napredne stranke. 

9 Trampuš Alcks, pravnik. Rojen 1898 v Temenici. 1921 je bil študent prava. Po 
diplomi je služboval v sodni službi kot avskultant v Ljubljani, 1928-1941 je služboval v 
Mariboru, 1941 seje pred nemškim okupatorjem vrnil v Ljuhljano. 

Sinkovič Milko ing. Rojen 1897 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1915, tehniko 
v Graden in Ljubljani. Po diplomi seje zaposlil pri državni železnici v Ljubljani, 1923 
je bil premeščen k državnim železnicam v Zagrebu, 

11 Ciuha Alojzij, ravnatelj. Rojen 1871 na Hruški pri Ljubljani, umrl 1933 v Ljubl- 
jani. Gimnazijo v Ljubljani 1896. Zaposlenje bil kot pomožni uradnik, od 1898 pa kot 
stalni uradnik pri mestnem magistratu v Ljubljani, 1912 je postal ravnatelj mestnega 
vodovoda in mestne elektrarne v.Ljubljani. 

12 Nebenführer Gustav,:ravnatelj. Rojen 1864 na Dunaju, umrl 1935 v Ljubljani. V 
Ljubljani je služboval od 1902 dalje pri deželnem odboru za Kranjsko, od 1908 dalje v 
deželni bolnišnici, kjer je bil začasni nadu pravi te Ij, od 1923 dalje je služboval pri ljub- 
ljanski kreditni banki. 

1 Kraje Otmar dr., zdravnik, zdravstveni svetnik. Umrl je med okupacijo v Ljub- 
ljani. Medicino končal na Dunaju. Služboval je od 1897 dalje kot volonter v bolnišnici v 
Kandiji, 1897-1899 kot sekundarij v deželni bolnišnici v Ljubljani, 1899-1906 kot 
zdravstveni asistent pri deželni vladi v Ljubljani, 1906-1921 je bil mestni fizik in 
zdravstveni svetnik v Ljubljani, 1921 je postal šef zdravstvenega odseka za Slovenijo, 
zatem je bil mestni zdravnik v Ljubljani. 
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N Praproln i k Avgust, gospodarstvenik. Rojen 1891 v Ljubljani, umrl 1942 v Ljub- 
ljani. Končal Mahrovo trgovsko Solo v Ljubljani. Služboval je od 1908 dalje kot uradnik 
trgovsko-obrtne zadruge v Ljubljani, 1914 je postal prokurist Jadranske banke, službo- 
val je v bančni centrali na Dunaju, 1915 je postal ravnatelj podružnice Jadranske banke 
v Ljubljani, 1920 ravnatelj Jadranske banke v Ljubljani, 1922 podpredsednik Slavenske 
banke v Zagrebu. Med obema vojnama je bil med vodilnimi predstavniki industrijskega 
podjetništva na Slovenskem, vodil je pomembne gospodarske ustanove, 1941 je bil 
zaupnik visokega komisarja za ljubljansko pokrajino, 1942 je bil s strani VOS-OI7 us- 
treljen. 

195' 
ZAPISNIK 
195. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 18. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravniliar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, in vodja poverjeni št va za javna 
dela inž. K linar. 

Začetek seje ob 16.uri. 

V seji deželne vlade z dne 15. marca 1921 je bilo sklenjeno, da se predlagani 
osnutek pogodbe z rudarji v Zabukovei ne odobri, ampak da se uvedejo z rudarji 
nova pogajanja. Ravnotako naj bi se revidirala pogodba z velenjskimi rudarji. 
Vodja poverjeništva za javna dela poroča, da se bodo še lekom tega tedna 
pričela pogajanja z rudarji v Zabukovei in v Velenju in da naj se v ta namen 
sestavi posebna komisija. Sklene se, da se pogajanja vrše pod vodstvom rudar- 
skega glavarja dvornega svetnika Stergarja. V komisiji je zastopano pover- 
jeništvo za soeijalno skrb, osrednji urad državnih m onta ni stičnih obratov 
(dvorni svetnik Pirnat), obratovodja državnega premogovnika v Zabukovei in 
onega v Velenju. Ker ne kaže, da bi se pogajanjem pritegnili zastopniki po- 
sameznih rudarskih organizacij, se sklene, da se k pogajanjem pritegnejo samo 
zastopniki interesiram h rudarjev v Zabukovei in v Velenju. (Pov. za javna dela) 

Zdraviliško ravnateljstvo v Rogaški Slatini se poveri z nadaljnjimi pogajanji 
za zvišanje mezd delavstva v Rogaški Slatini na podlagi svojih predlogov. Cc 
lavnateljstvo doseže sporazum, ki se giblje med sedanjimi zahtevami delavstva 
in predlogi ravnateljstva, potem se mora smatrati sporazum kot odobren. Nove 
mezde naj veljajo od 1. aprila t.l. nadalje. Cc bi se sporazum sicer ne mogel do- 
seči, ima ravnateljstvo tudi pravico akceptirati sedanje delavske predloge. Večja 
potrebščina za tekoče budgetno leto se pokrije iz brutto dohodkov trgovine /. 
mineralno vodo. (Izvršeno, 3181) 
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Odobri se zamenjava zdraviliškega avtobusa v Rogaški Slatini proti 
osebnem» avtomobilu nekega Maksa Lampe ta iz Zagreba al pari pod pogojem, 
da ob zamenjavi podasta obe stranki pismene garancije za slučaj event nel ni 11 
defektov na strojih in pod nadaljnim pogojem, da se izvede z obema avtomobi- 
loma na cesti Rogaška Slatina - Ptujska gora - Ptuj poskusna vožnja in da bo 
imela ta vožnja brezhiben uspeh. Povcrjcništvo za javna dela naj izda predpise 
za uporabo zdraviliškega avtomobila. Pri tem naj se ravna po principu, da se 
avto sam amortizira in vzdržuje, da se pa ne išče dobička. V ta namen se izdela 
cenik za vožnje z zdraviliškim avtomobilom. (Izvršeno 3588) 

Predsednik deželne vlade naznani, da se prihodnja seja deželne vlade vrši v 
petek 22. t. m. ob 16.u ri. Gradbeni direktor Kl i nar odide. V posvetovalnico pride 
vladni svetnik dr. Rutar. 

Na predlog vojaške intendance za Slovenijo se dovoljuje odpis za časa 
prevrata v novembru 1918 izgubljene vojaške opreme raznih bivših avstro- 
ogerskih vojaških formacij v skupnem znesku 805.180 K 12 v. Za sklep je 
merodajno dejstvo, daje v času prevrata vsak vojak vzel seboj, kar je mogel, ne 
da bi bilo mogoče to kontrolirati in vodili zapiske. Važno je zlasti radi obravnav 
z Avstrijo, da se ugotovi faktično stanje vojaških skladišč, kakor so jih prevzele 
naše oblasti ob prevratu. Povdarja se še, da je bilo mnogo tega blaga od- 
nesenega v Avstrijo. (Preds: k spisu 13.583/1920) 

Tržaški pcšpolk je imel od skladišča v Mariboru izposojeno posteljno 
opremo v vrednosti 66.612 K 34 v. Ta izposojena oprema je bila povodom pre- 
obrata deloma ukradena, deloma pa od vojakov samovoljno porabljena. Ker je 
bilo za časa preobrata skoraj nemogoče preprečili tatvine in zasigurati blago ter 
se častnikom, ki bi bili sicer za blago odgovorni, ni dokazala ni kaka krivda, se 
dovoli odpis zgoraj navedenega zneska. (Pov. zo noti:. Nor. h romba) 

Dne 2. maja 1919 je bil pri Velikovcu ujet Ivan Sajko, narednik 3.skupine 
celovškega pcšpolka. Imel je pri sebi 4.100 K erančnega denarja, katerega mu 
je nemška patrulja odvzela. Ker imenovanega kakor tudi stotnika Grošelj a, ki je 
dal to svoto Saj kotu, ne zadene ni kaka krivda, se dovoli odpis navedenega zne- 
ska. (Pov. za noi •.. Noi: b rombo) 

Pri bivšem oddajališču živil za vojaštvo v Tržiču za časa prve koroške ofen- 
zive začetkom leta 1919 seje izkazal primanjkljaj raznih živil v skupnem zne- 
sku 10.571 K 24 v. Za ta znesek bi bil odgovoren kapelan Kren. Ker pa je bilo 
dejansko stanje na Koroški fronti takrat tako, da imenovani ni mogel nadzirati 
svojih ljudi kakor predpisano, se mu dovoli odpis zgorajšnjega zneska. (Pov. za 
noti:. Nar. hramba) 

Topniško poveljstvo v Celju je prodalo poleg drugega de mobilizacijskega 
blaga tudi 5.400 m žice za 18.900 K. Tega zneska topniško poveljstvo oziroma 
major • um i k, ki je vodil upravo in razprodajo demobil i zac ijskega blaga v 
Celju, še ni poravnal pri Gospodarski komisiji za stvarno demobilizacijo. Tudi 
ne more predložiti major Bumik pravilnega obračuna. Gospodarski komisiji je 
bil plačan samo znesek 1.200 K tako da topniško poveljstvo oziroma major 
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Burnik dolguje še znesek 17.700 K. Ker je major Burnik po državnem preobratu 
vodil težke posle stvarne demobilizacije v Celju in rešil naši državi velike 
množine demobil izaeijskcga blaga, se sklene, da se od njega ne zalile va 
povračilo zneska 17.700 K, zlasti še, ker je izkazal, daje to svolo porabil za po- 
trebščine stvarne demobilizacije in vojaške pisarne. Znesek, ki odpade na 
stroške poslovanja za stvarno demobilizacijo, se odpiše pri Gospodarski ko- 
misiji, za izdatke strogo vojaškega značaja pa se zahteva pri vojaški intendanei 
za Slovenijo refundacija na Gospodarsko komisijo. Znesek, ki ga bo vojaška 
i nie n cianca v ta namen plačala Gospodarski komisiji se odpiše in stavi na račun 
topniškega poveljstva v Celju, (izvršeno) 

Vladni svetnik dr. Rutar odide. 
Poverjen i št vo za kmetijstvo je predlagalo, da se maj or-veterinar Franc Re- 

bernak sprejme v civilno službeno razmerje na državni žrebčarni na Se I u pri 
Ljubljani. Ker se je pa že po tem predlogu izkazalo, da je imenovani zakrivil 
razne nepravilnosti, se njegova prošnja za sprejem v civilno službeno razmerje, 
odkloni, (izvršeno) 

Prošnja vladnega svetnika višjega državnega veterinarskega nadzornika in 
deželnega veterinarskega referenta za Dalmacijo v Zadru Blaža Bonča za spre- 
jem v veterinarsko službo pri poverjen i šivu za kmetijstvo se odkloni, ker ga 
imenovano povelje ni št vo ne potrebuje, (izvršeno) 

Sklepanje o prošnji vpokojenega višjega živinozdravnika Antona Uršiča za 
reaktiviranje, se odgodi, (izvršeno) 

Slovenski dijaški zadrugi v Brnu se dovoli enkratna subvencija v znesku 
100.000 K, ki se izplača iz prebitka žilnega zavoda, (izvršeno) 

Mestni občini v Ljubljani se dovoli, da se sme za popravo in razširjenje 
mestnih podjetij to je klavnice, elektrarne, plinarne, za izpopolnitev cestne 
električne železnice, za ustanovitev mestne ledarnc in za ureditev obrežij 
Ljubljanice, dalje za popravo mestnih cest in ulic ter trotoarjev, tlakovanje jav- 
nih trgov in ulic in za izpopolnitev mestne kanalizacije najeti posojilo do naj- 
višjega zneska 20,000.000 K proti 50 do 70 letni amortizaciji in proti najugod- 
nejšemu ob resto vanju, (notranje) 

Sklep občinskega sveta z dne 15. februarja t.l. da se počenši s 1, januarjem 
1921 pobira v okolišu mesta Ljubljana za 100 % zvišana gostaščina. se ne odo- 
bri. Pač pa se z naredbo deželne vlade z dne 5. maja 1920 Ur. I. štev. 208 dolo- 
čena gostaščina sme pobirati do konca aprila 1922. (notranje) 

Za sprejem jugoslovanskih gostov povodom glavne skupščine Udruženja 
jugoslovanskih inženirjev in arhitektov, ki se vrši v Ljubljani meseca maja t.l. se 
dovoli subvencija 100.000 K. Subvencija se izplača iz izkupička za živo srebro. 
(izvršeno) 

Jugoslovanskemu generalnemu komisarijatu za promet in tu ri sli ko v 
Sloveniji se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije brezobrestno posojilo 
200.000 K. Posojilo se mora porabiti za popravila Vintgarja in zdraviliških na- 
prav na Bledu. V slednji namen ima generalni kom i sa ri jat v porabi t i znesek 
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42.l50K.fizvrí«#íoJ 
Konzorciju prekmurskega Glasnika v Murski Soboti se dovoli z ozirom na 

patrijotično pisanje imenovanega lista enkratna subvencija 30.000 K iz likvi- 
dacijskega fonda, (izvršeno) 

Sklene se, da se Jadranska banka ponovno in nujno povabi, da čim prej • 
izdela obračun vseli fondov za propagande na Koroškem. 

Sprejme se organizacijski Statut za zbor policijskih detektivov. Statut se 
predloži v odobrenje ministrstvu notranjih del.inotranje) 

Sprejme se organizacijski statut za varnostno stražo. Tudi ta statut se pred- 
loži v odobrenje ministrstvu notranjih del. Se pred odobrenjem statuta pa se 
podredi varnostna straža v celi Sloveniji pod enotno poveljstvo, (notranje) 

Na predlog poverjenika za pravosodje se sklene, da stopi predscdnišlvo 
deželne vlade v slik z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, da se naredba 
celokupne deželne vlade z dne 29. januarja 1919, Ur. I. štev. 336 o začasni 
uredbi poslov davčnih komisij z ozirom na spremenjene razmere ukine, ali pa 
da se ukinejo samo posamezne določbe te naredbe in se izda nova naredba, (iz- 
vršeno) 

Konec seje ob 19. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Le so vins k i papir brc/, vodnega znaka. Zapisnik 
ima popravke besedila z roko predsednika Baltica. 
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ZAPISNIK 
196. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 22. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, vodja poverjenLštva za javna 
dela gradbeni direktor inž. Kl ¡nar in sanitetni referent dr. Bleiweis. 

Začetek seje ob 16. uri. 

Po razglasu v Uradnem listu štev. 30 z dne 5. marca 1920 imajo pravico do 
ordinacij zdraviliških sredstev v Rogaški Slatini samo oni zdravniki, katerim 
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podeli deželna vlada naslov "kopališkili zdravnikov". Na letošnji razglas so pro- 
sili za ta naslov samo trije zdravniki - Nemci in siecr dr. Hoisel, dr. Treo in dr. 
Simonitscli. Naslov kopališkili zdravnikov imata tudi za tekoče leto še zdrav 
nika - Slovenca dr. LavriČ in dr. Kol tere r. Poverjen ¡št vo za javna dela je bilo 
prvotno mnenja, da se vsem trem prosilcem podeli zaprošeni naslov. Pokrajinski 
zdravstveni svet za Slovenijo in Istro pa se je izjavil, da se odklonijo vse tri 
prošnje, češ da lahko dva zdravnika zmoreta vso prakso v Rogaški Slatini, 
nadalje, da so vsi ti prosilci nemške narodnosti ter je nedopustno, da deželna 
vlada podpira Nemce, zlasti ker je bilo poprejc izključeno, da bi mogel dobiti 
Slovenec kako mesto. Poverjcništvo za javna dela se s tem mnenjem zdravstve- 
nega sveta ne strinja in predlaga prej ko slej, da se podeli naslov kopališkega 
zdravnika vsaj dr. Simonitschu in dr. Treu. Vodja poverjen i št va povdarja zlasti, 
da sta dr. Kolterer in dr. Lavrič še mlada in neizkušena zdravnika, da pa je za 
prospeb zdravilišča nujno potrebno, da ordiniraju tam zdravniki, do kater ili 
imajo zdraviliški gostje popolno zaupanje. Sanitetni referent dr. • lei we i s sma- 
tra, da se mora deželna vlada ozirati ne samo na interes zdravnikov, ampak še 
bolj na interese kopaliških gostov in zdravilišča samega. Dva zdravnika v Ro- 
gaški Slatini nikakor ne zadoščata. V lanski sezoni je bilo tam okrog 5.000 
gostov. Vsaj ena tretjina od njih uporablja zdraviliška sredstva in od teh gre 
vsak vsaj trikrat k zdravniku. Zdraviliški gostje morajo ¡meti nadalje tudi 
gotovo izbiro v zdravnikih. Dr. S ¡moniisch je slovit zdravnik in jako dobro 
obvlada tako slovenščino kakor tudi srbohrvaščino. Dr. Trco je okrožni zdrav- 
nik in če ga naša uprava trpi kot takega, ni povoda, da se mu odreče naslov 
kopališkega zdravnika. Pač pa naj bi se odklonila prošnja dr. Hoisela, ker živi v 
Gradcu in je najbrže tudi opt irai za Avstrijo. Poleg tega je star že 75 let. Z ozi- 
ram na to, ker ni slovenskih kompetent o v, dalje ker dva zdravnika v Rogaški 
Slatini absolutno ne zadoščata in zahteva interes zdravilišča, daje tam na raz- 
polago dovolj sposobnih zdravnikov, se dr. Simonitschu in dr. Treu podeli 
naslov "kopališki zdravnik" za tekočo sezono, vendar pod pogojem, da se jima 
naslov lahko vsak čas prekliče, če bi sama ali pa njih družina zakrivila v poli- 
tičnem ali državljanskem oziru kako nekorektnost. Prošnja dr. Hoisela se 
odkloni, (izvršeno) 

Poverjen i št vo za javna dela je razpisalo mesto kopališkega zdravnika za 
državno zdravilišče v Dobrni. Za to mesto sta se zglasila lanski kopališki zdrav- 
nik dr. Zupan in mestni zdravnik v Mariboru dr. Trenz. Poverjeništvo za javna 
dela je predlagalo zdravstvenemu odseku, da se mesto podeli dr. Trcnzu, ker je 
starejši zdravnik z dolgoletno prakso, dr. Zupan pa je promovira! šele pred šes- 
timi leti in so se čule glede njegovega delovanja v prošli sezoni razne pritožbe. 
Priznani zdravniki so se pritoževali, da jim je popravljal diagnoze in da tudi 
sicer ni vpošteval običajev, ki so navadni pri zdravljenju v kopališčih. 
Zdravstveni svet seje pa izjavil, da naj se mesto podeli dr. Zupanu. Sanitetni 
referent dr. Bleiweis se v glavnem strinja z izvajanji poverjeništva za javna dela. 
Tudi on je čul pritožbe zdravnikov proti poslovanju dr. Zupana. Poverjenik 
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Ribnikar povdarja, da seje dr. Župa» preteklo zimo nadalje izobraževal v gine- 
kologiji na Dunaju in da se bo v lej stroki specijalizira!. Zalo predlaga, da se 
mesto podeli dr. Zupanu. Ker se ni doseglo soglasje, da predsednik deželne 
vlade oba predloga na glasovanje. Poverjenik dr. Ravnihar glasuje za dr. 
"lienza, poverjenik Ribnikar pa za dr. Zupana. Predsednik deželne vlade 
dirimirá iz stvarnih razlogov v interesu zdravilišča za dr. Trenza. Mesto 
kopališkega zdravnika v Dobrni se torej podeli dr. Trenzu pod nastopnimi 
pogoji: 1.) Mesto je začasno pogodbeno in se odda zaenkrat za letošnjo sezijo. 
Glede nad a Ij ne namestitve se bo odločilo po končani letošnji sc/.iji. 2.) Pritičcjo 
mu prosto opremljeno stanovanje, ordinacij ski prostori z domačo lekarno, toda 
brez denarnih prejemkov. 3.) Za zdravljenje domačega osobja se bo določil 
primeren pavšal na podlagi obračuna, ki ga bo zdravnik predložil po preteku 
letošnje sezone. 4.) Za vsako običajno konzultacijo se limitira honorar do 80 K, 
kar pa ne izključuje, da se za posebne preiskave in manipulacije zahteva 
primemo več. (izvršeno) 

Sanitetni referent dr. Blei weis odide. 
Deželna vlada je v seji dne 5. aprila 1921 sklenila, da se dolg državne 

cinkarne v Celju konvertira z novim posojilom 30,000.000 K, ki se najame pri 
deželni banki. Sprejme se ponudba deželne banke, ki dovoli to posojilo v konto- 
korentnem računu proti 6 % polletnemu ob resto vanj u in I %o polletni proviziji 
od debet strani kontokorenta, dočim je kredit-slian prosta vsakršne provizije. 
Provizija ostane ne oziraje se na evcntuelno spremembo razmer za vso dobo 
nepovi.Šljiva. Spreminjati se sme le obrestna mera tako navzgor kol navzdol in 
sicer tako, da se obrestna mera zniža, kadar in za kolikor • se znižala običajna 
obrestna mera denarnih zavodov v Sloveniji, zviša pa za toliko, za kolikor bi se 
zvišala omenjena običajna obrestna mera. Od posojila 30,000.000 K. bo dala 
banka na razpolago znesek 20,000.000 K takoj, ostanek pa čim preje, najdalje 
pa v dobi petih mesecev. Poverjeništvo za javna dela bo izvršilo transakcijo s 
tujimi valutami v svrho konverzije dolgov državne cinkarne potom ponudnice, 
fiksirajo pa se maksimalne provizije banke za te posle na pol %o. Deželna vlada 
realizira posojilo ter izvršuje prej omenjene transakcije po nakazilih s tem skle- 
pom v to pooblaščenega osrednjega urada državnih montan ¡stičnih obratov, na 
predlog upravitcljstva državne cinkarne v Celju, ki jih v id ira povelj en i št vo za 
javna dela. Izkupički za prodane izdelke iz sedanjih zalog državne cinkarne se 
vplačujejo po odbitku zneskov, ki jih potrebuje cinkarna za obrat, sproti v 
deželno banko. Deželni banki se sporoči izkaz vseh zalog, kojih vrednost služi v 
prvi vrsti kot dokaz gospodarskega stanja oziroma plačilne zmožnosti podjetja. 
Ravnolako se deželna banka obvesti vsak mesec o prodanih množinah iz 
navedenih zalog ter o denarni protivrednosti, ki se je zanje dosegla. Deželna 
banka ima pravico o stanju zalog državne cinkarne ter o množinah na novo 
izdelanih produktov prepričati se na svoje stroške na licu mesta. (Javna dela) 

V smislu § 27 točke f pravil deželne banke se odobri sklep direktorija 
deželne banke z dne 31. marca l.l. s katerim seje dovolilo poverjen išt vu za 

310 



javna dela posojilo 30,000.000 K proli 6 % pol letnemu obrusi ovnnju in I 7<c 
polletni proviziji, (izvršeno) 

Ker seje izkazalo, da so svoj čas določene eene /a cinkovo pločevino 22 K 
za Italijo in 20 K za Avstrijo previsoke, se odobre od pred stoj ni št va državne 
cinkarne v Celju predlagane nižje cene. Obenem se množina Jadranski mon tan- 
ski družbi za razprodajo dovoljenih einkovili produktov limitira na 20 vagonov 
pločevine, 10 vagonov cinkovoga prahu in 5 vagonov surovega cinka. Rav- 
nateljstvu cinkarne se naroči, da skuša čim več blaga prodati na domačem trg». 
(Javi KI dela) 

Odobri se pogodba med deželno vlado in delavstvom državne einkarne v 
Celju s spremembo, da velja za žene vseh štirih kategorij enaka dok kida, da se 
pa prejemki samcev spremene v toliko, da ostane efekt pri oženj en i h isti kakor 
je predlagano v predloženem osnutku. Po tej pogodbi odpadejo vsi prejemki v 
naturai ij a li. Celokupen zaslužek je izražen z eno samo številko, tako da je 
Zaračunavanje mnogo priprosteje. Skupni prejemki delavstva se bodo po tej po- 
godbi znižali na dnevno 1.500 K. Prejemki po novi pogodbi se bodo prvič iz- 
plačali dne 30. aprila za čas od 2. do 30. aprila. (Javna dela) 

Deželna vlada je v seji dne 1. aprila t.l. sklenila, da mora državna cinkarna v 
Celju plačevati velenjski premog po isti ceni kakor druga podjetju. Ravnatelj- 
stvo einkarne opozarja, da bi to pomenilo za einkarno dnevno višji izdatek 
3.000 K in da bi s tem postalo znižanje delavskih mezd in stremljenje ravnatelj- 
stva obratne stroške znižati, iluzorično. Ker se iz principijelnih razlogov od 
strani države državnim industrijskim podjetjem ne smejo dovoljevati priboljški. 
ki se ne morejo p ri poznat i privatni industriji, se sklene, da naj einkarna od- 
plačuje premogovniku v Velenju sicer samo po 30 K za 100 kg premoga, vendar 
se mora cinkarna zavezati, da bo razloček med 30 K in predpisano ceno iz- 
plačala takoj ko ne bo več v denarnih stiskah. (Javna dela) 

Zahteva južne železnice, da bi seji oddajal velenjski premog po 270 K za 
tono, se odkloni. 

Vodja poverjen i št va za javna dela opozarja na to, da se produkcija premoga 
vedno bolj zvišava, da velenjskega premoga ni mogoče več r¿izpeeati in da se 
bodo podobni pojavi kmalu pokazali tudi pri privatnih premogovnikih. Premog 
se uvaža tudi že iz inozemstva. Vsled tega je mnenja, da so odpadli razlogi za 
oblastveno razdeljevanje premoga. Sklicala naj bi se anketa, ki naj bi o tem 
predmetu razpravljala in podala svoje mnenje ali naj se vzdrži še nadalje oblast- 
veno razdeljevanje premoga in oddelek za premog. (Javna dela) 

Deželna vladajo v seji dne I. aprila t.l. sklenila, da poverjen i št vo za javna 
dela uvede pogajanja s prometnim zavodom za premog, da se sklene z njim 
nova pogodba za prodajo velenjskega premoga. Z imenovan i m zavodom je 
imelo poverj en i št vo za javna dela dve konferenci, na podlagi katerih je prometni 
Zavod predložil poverjeništvu za javna dela svoje pogoje. Prometni zavod za- 
hteva 4 % komisijo za premog, ki se proda po njegovem posredovanju v tuzem- 
stvu, za prodajo v inozemstvu pa 5 % komisijo. Če bi zavod prodal premog 



proti višji ceni, kakor se določi, zalite va 25 % delež na doseženem dobičku. Ker 
so bili ti pogoji stavljeni še prej nego je bilo znano, daje finančno ministrstvo 
znižalo izvozno earino za premog, se bo moralo to pri pogodbi vpoštevati. 
(Javna dela) 

V ostalem naj bi se predlogi prometnega zavoda sprejeli s sledečimi modifi- 
kacijami: V prvem odstavku naj bi se dostavilo, da je družba pripravljena 
prevzeti komisijsko prodajo razpoložljivih količin velenjskega premoga v ko- 
likor ga premogovnik sam ne proda. V točki 2.) odpade stavek, da se v cenali 
upoštevajo vsi davki, davščine in pristojbine, ki veljajo sedaj ali bodo v bodoče 
vpeljani. V točki 3.) se dostavi, da se komisija obračuni in nakaže v gotovini 
tekom prve polovice dobavnemu mesecu sledečega meseca vsaj do 15. in sicer 
od vseli do tedaj premogovniku plačanih faktur. Ker pri domačih odjemalcih 
velenjski premogovnik doslej ni utrpel nobenih izgub, naj bi se od družbe ne 
zahtevalo jamstvo za izterljivost plačila, ker bi to brez večje koristi le obre- 
menilo državo. Mesto drugega odstavka točke 3.) naj bi se vstavilo: "Prodajali 
bomo premog v inozemstvo (Italijo, Nemško Avstrijo) le proti primerni garan- 
ciji glede plačila, za katero garancijo jamčimo." Predzadnji odstavek točke 3.) 
naj bi se glasil: "V slučaju odpovedi od strani deželne vlade prizna visoka vlada 
prometnemu zavodu varstvo odjemalcev, to je pravo da dobavlja pridobljenim 
odjemalcem še nadalje tekom štirih mesecev po ugasli pogodbi velenjski pre- 
mog. Kot merilo za določitev provizij veljajo potem one prodajne cene, ki jih 
določi visoka vlada sama v poedinih conah." 

Deželna vlada se strinja s pogoji prometnega zavoda za premog z zgoraj 
navedenimi spremembami. V smislu teh sprememb naj p overjen i št vo za javna 
dela izvrši pred vsem nadaljnja pogajanja s prometnim zavodom. Če prometni 
zavod te spremembe akceptira, velja pogodba kot odobrena od strani deželne 
vlade. V slučaju, da se ne doseže soglasje v manj važnih stvareh, naj vodja 
poverjeništva za javna dela poroča predsedniku deželne vlade, ki bo eventuelno 
po zaslišanju obeh poverjenikov odločil. Če bi se pa soglasje ne doseglo, bo o 
predmetu ponovno razpravljala deželna vlada. Z ozírom na nujnost mora začeli 
prometni zavod z razprodajo takoj ko bo pogodba pravno-vcljavno sklenjena. 
Pogodba se predloži ministrstvu za šume in rude v vednost. (Javna dela) 

Poverjeništvo za javna dela je prodalo Jadranski montanski družbi 50 stek- 
lenic živega srebra po 59 nemških mark za 1 kg pod pogoji, kakor so bili za 
prejšnjo prodajo določeni v seji deželne vlade z dne 5. aprila t.l. Ta odredba 
poverjeništva za javna dela se naknadno odobri. (Javna dela) 

Pri železniškem kolodvoru v Kranju je pri zadnjem požaru pogorelo tudi 
cestno erarično skladišče, katero bi bilo treba zopet pozidati. Za dotično parcelo 
pa sta se zainteresirala lesna trgovca Fran Hajnnhar in Franc Dolenc. Pri usi- 
meli! obravnavi, ki seje vršila po naročilu gradbene direkcije pri gradbeni sek- 
ciji v Kranju sta oba trgovca stavila svoje ponudbe. Ponudbi sta razmeroma 
enako visoki, vendar se zdi ponudba Dolenčeva ugodnejša, ker ponuja za to 
parcelo že zgrajeno pritlično hišo, ki se nahaja v prav dobrem stanju, z vrtom in 
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z vsemi pri tiki inami ter gotovino 50.000 K, medtem ko ponuja Hajnrihar, da 
Zgradi novo hišo, da na razpolago nekaj zemljišča in v gotovini še 60.000 K 
Gradbena sekcija v Kranju smatra, da bi bilo ugodneje sprejeti Dolenčevo po- 
nudbo, ker bo Hajnrihar pri gradbi nove hiše gotovo skušal delati kolikor 
mogoče varčno in bi bilo treba vslcd tega trajnega nadzorovanja zgradbe, in še 
ni gotovo, kako bi taka zgradba tzpudla. Po daljši razpravi se sprejme ponudba 
Franea Dolenca. (Javna dela) 

Obratovodstvu državnega premogovnika v Velenju se naroči, da izdela pro- 
račun, iz katerega naj bo razvidno, po kakšnih cenah bi bilo mogoče razproda- 
jati pri sedanjih obratnih stroških velenjski premog, •• se produkcija kar najbolj 
mogoče dvigne. Za narodno gospodarsvo je namreč velike važnosti, da se pro- 
dukcija zviša, četudi bi se morale cene znižati. (Javna dela) 

Cestni jarek pri Žabji vasi parecía štev. 1.231/2 kat. občine Kandija v zmeri 
45 m" se proda Mariji Foršek v Žabji vasi proti odškodnini 10 K za 1 m pod 
pogojeni, da imenovana nosi vse stroške spojene s to posestno spremembo. 
(Javna dela) 

V pokritje primanjkljaja pri proračunskem kreditu za službene avtomobile 
poverjeništva za javna dela in gradbene direkcije se dovoli znesek 100.000 K iz 
fonda vpisanega na "Dijaški dom" pri deželni banki. (Javna dela) 

Modna trgovina v Rogaški Slatini se odda za sezijo 1921 edinemu ponud- 
niku Ivanu Gabrieli za najemnino 5.000 K. Trgovina z urami istotam se odda 
tudi samo za sezijo 1921 Albertu Klemenu za najemnino 1.000 K pod pogojem, 
da lokala ne sme samolastno naprej oddati, (izvršeno) 

Sprejme se naredba, s katero se razveljavi naredba z dne 9. januarja 1919, 
Ur. |. Štev. 262, glede podržavljanja javnih kinematografov, (izvršeno) 

Sprejme se naredba, s katero se razveljavi naredba z dne 13. januarja 1919, 
Ur. 1. štev. 273. (izvršeno) 

Sporazumno z dclcgaeijo ministrstva financ se dovoli mestu Ljubljana, da 
pobira izvršilne pristojbine in sieer od vsake polne krone za opomin ali za ru- 
bežen po 4 v, za prodajo pa po 2 v, vendar tako, da znaša najmanjša pristojbina 
za opomin 50 v, za prodajo pa 1 K. Tozadevna naredba se objavi v Uradnem 
listu, (notranje) 

Poskusni uradnik pri varnostni straži v Ljubljani Htnko Lotrič se imenuje za 
revi mega nadzornika v XI. činov nem razredu pri oddelku varnostne straže v 
Ljubljani, (notranje) 

Okolišni nadzornik policijskih detektivov Fran Canjko se imenuje za revir- 
nega nadzornika policijskih detektivov v XI. č i no vnem razredu pri policijskem 
komisarijatu v Mariboru, (notranje) 

Ministrstvu notranjih del se predlaga, da se premesti sedež okrajnega glavar- 
stva za naše dele Koroške iz Guštanja v Prevaljc, ker so tam vsi drugi državni 
uradi in bodo na razpolago tudi prostori tako za urad kakor tudi za uradnike. 
(notranje) 

Sprejme se naredba, s katero se razveljavljajo naredbe poverjeništva za no- 
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tnmje sivari z dne 22. avgusta 1919, Ur. ]. štev. 613, z duc 22. avgusta 1919, 
štev. 614, z dne 8. novembra 1919, Ur. I. štev. 709 in z dne 8. decembra 1919, 
Ur. I. štev. 792, s katerimi so bili dani predpisi o bivanju in nastanitvi pripad- 
nikov nam sovražnih držav v ljubljanskem, mariborskem in celjskem policij- 
skem okolišu. 

Naredba glede ženitovanjskih zglasnic se ne predloži ministrstvu notranjih 
del, ker to z ozi rom na majhno važnost predmeta ni potrebno. Po predpisih o 
prehodnem upravi se predlože samo najvažnejše naredbe centralne vlade in pok- 
rajinskih vlad v kraljevo odobrenje. Take naredbe dobe s tem 11106 zakona. Manj 
važne naredbe pa bo odobrilo ministrstvo, če bo smatralo, da so še potrebne. 
Tudi take naredbe bodo veljale kol zakoni. 

Za sprejem pevskega društva "Hlahol" povodom koncertov v Mariboru in 
Ljubljani se dovoli subvencija in sicer za sprejem v Ljubljani 30,000 K, za 
sprejem v Mariboru pa 10.000 K. Če bi mariborski komite ne vložil posebne 
prošnje, se dovoli potem za sprejem v Ljubljani 40.000 K. Znesek se izplača iz 
prebitka žitnega zavoda. Ministrstvo pros vete se naprosi, da refundira deželni 
vladi to dovoljeno subvencijo kakor tudi da za prihodnje budget no leto dovoli 
deželni vladi za take prilike primeren kredit, (¡-.vršeno) 

Dr. Anton Sehiffrer se sprejme v državno službo pri poverjen i št vu za kmetij- 
stvo kot začasni asistent v X. činovnem razredu z veljavnostjo od l. aprila t.l. 
dalje, (izvršeno) 

Na mariborski državni vinarski in sadjarski šoli uslužbeni poduradnik Jakob 
Domanjko se z ozirom na to, daje za svojo službo na tem kakor tudi na kakem 
drugem mestu popolnoma nesposoben, upokoji, z veljavnostjo od l. majnika t.l. 
(izvršeno) 

Računska asi ste nt inja pri poverjen išt vu za kmetijstvo Angela Vadnal se 
imenuje za računsko ofieijalko v X. činovnem razredu.(izvršeno) 

V svrlio jednostavnejega pregleda in koncentracije vseh režijskih stroškov 
Gospodarske komisije za stvarno demobilizacijo se dovoli Gospodarski ko- 
misiji, da refundira poverjeništvu za javna dela prejemke Gospodarski komisiji 
dodeljenih uslužbencev tega poverjeništva v skupnem znesku 54.882 K 20 v. 
(izvršeno) 

Konec seje ob 20. uri. 

Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 10 strani. Leso vinski papir brc/, vodnega znaka. Zapis- 
nik ima dopolnitve in popravke s črnilom. 
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197' 
ZAPISNIK 
197. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 29. APRILA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravni liar, poverjenik za socialno skrb Ribnikar in vodja poverjen i št va za uk in 
bogočastje dvomi svetnik dr. Skabcmc. 

Začetek ob 20 1/2 uri. 

Predsednik deželne vlade poroča, da Kranjska deželna banka v sedanjem us- 
troju ni več na mestu in daje treba zavod reorganizirati. Zadružništvo je dobilo 
že svoje banke. Potrebno je, da dobe svojo banko tudi regulativne hranilnice. 
Ustanovi naj se vsled tega mesto sedanje Kranjske deželne banke hipolečni za- 
vod, pri katerem naj bi imele v prvi vrsti zaslombo regulativne hianilnice.Po 
daljši razpravi se sklene: L) Kranjska deželna banka v Ljubljani se likvidira, 2.) 
Ustanovi se hipotekama banka v obliki delniške družbe, ki prevzame vsa aktiva 
in pasiva Kranjske deželne banke in ki se ima pečati pred vsem s hipotekarnimi 
posli, 3.) Ustanovitev te h ¡po lekarne banke se poveri proponent skemu odboru 
petih članov, ki naj izdela načrt statuta delniške družbe z nalogom, da mora, 
predno zaprosi za ustanovitev delniške družbe, predložiti načrt statuta predsed- 
niku deželne vlade kot zastopniku imovine bivše vojvodine Kranjske v odo- 
britev. Člane proponentskega odbora imenuje deželna vlada za Slovenijo. 4.) 
Poroštvena zaveza bivše vojvodine Kranjske napram upnikom Kranjske deželne 
banke vsled likvidacije te banke nikakor ni tangirana, 5.) "Imovina bivše voj- 
vodine Kranjske", katero zastopa sedaj deželna vlada za Slovenijo, dobi toliko 
delnic po nominalni vrednosti, kolikor bi znašal čisti presežek premoženja 
deželne banke. Te delnice tvorijo ledaj en del imovine bivše vojvodine Kranj- 
ske. Ostale delnice dobi sindikat regulativu i h hrani In ie, ki jih plasira med svo- 
jimi člani ali pa tudi drugod, 6.) "Imovina bivše vojvodine Kranjske" mora biti 
zastopana v upravnem svetu hipotekarne banke z najmanj dvema članoma in 
enim revizorjem, katere imenuje za celo poslovno dobo upravnega sveta za- 
koniti zastopnik "Imovine bivše vojvodine Kranjske", sedaj pa predsednik 
deželne vlade za Slovenijo, 7.) Prepustitev pod točko 5.) označenih delnic 
kakemu drugemu činitelju se sme izvesti le, ako se istočasno bivša vojvodina 
Kranjska razreši poroštvene zaveze glede Kranjske deželne banke s tem, da 
prevzame jamstvo za obveze "Kranjske deželne banke" drug enakovreden 
činitelj (enakovredno samoupravno lelo ali država). 

Na podlagi sklepa pod 3). se imenujejo za člane proponentskega odbora: 
načelnik komisije za upravo imovine bivše vojvodine Kranjske pri m arij dr. 
Vinko Gregorič, odvetnik dr. Oton Fettich-Frankhcim, ravnatelj mestne hranil- 
nice v Ljubljani dr. Franc Čeme kot tajnik Zveze regulativu i h hranilnic, rav- 
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iiatelj Kranjske deželne banke Ivan Mikuž in posestnik Ludvik Plavšak pri Sv. 
Juriju ob Taboru, (izvršeno) 

Z naredbo deželne vlade z dne 10. februarja Ur. I. št. 94, je bil imenovan za 
predsednika direktorija Kranjske deželne banke dr. Oton Fetticli-Frauklicim. Z 
isto naredbo so bili razrešeni dolžnosti tedanji revizorji Kranjske deželne banke 
Engelbert Franc netti, Anton Kralj, Fran K ramberge r, Ivan Ogrin in Viktor Zore. 
Nadalje je deželna vlada z odlokom z dne 11. februarja 1920, št. 1827, razrešila 
dolžnosti tedanjega predsednika direktorija Kranjske deželne banke dr. Adlcšiča 
in člane direktorija Melliijora Coba I a, Josipa Goga lo in Jankota Jovana. Z od- 
lokom z dne 19. februarja 1920, št. 2134 je deželna vlada imenovala na podlagi 
člena II. naredbe z dne 10. februarja 1920, Ur. 1. št. 94 člane direktorija Josipa 
Gogala, ravnatelja trgovske šole, Frana J u van a, posestnika v Srednjih Gameljili, 
dr. Josipa Krevlja, notarja v Ljubljani in Filipa U ratnika, komisarja pri pover- 
jeni Št vu za socialno skrb. Za revizorje so bili imenovani dr. Janko Krsni k', 
Viktor Zore in Ivan Zupan. 

Po spremembi deželne vlade je novi predsednik dr. Brejc z odlokom z dne 
26. februarja 1920, št. 2526 sistiral naredbi z dne 10. februarja 1920, Ur. I. št. 94 
in z dne 16. februarja 1920, Ur. 1. št. 118 in odredil, da se upostavi prešnji stan 
zlasti, da se upostavijo v svoja službena mesta vsi prejšnji finkcijonarji t.j .oni, ki 
so poslovali pred navedenima naredbama. Naredbi sami nista bili razveljavljeni 
z naredbo, ampak samo s ist i ran i z odlokom. Zato sta naredbi formalno še vedno 
v veljavi. Ne da bi se odločalo o veljavnosti teh dveh naredb, se z ozirom na 
spremenjene razmere sklene, da se sedanji predsednik direktorija Kranjske 
deželne banke dr. Juro Adlcšič razreši dolžnosti in da se na njegovo mesto 
imenuje odvetnik dr. Oton Fettich-Frankhcim.Ravnotako se razrešita dolžnosti 
člana direktorija Janko Jovan in Melhijor Coba I. Ravnatelj trgovske šole Josip 
Gogala ostane še nadalje elan direktorija, v katerega se imenuje še dr. Kuhar, 
notar v Ljubljani, kot četrti član pa ona primerna osebnost, katero design ira 
vodstvo Samostojne Kmetijske Stranke. V tem oziru stopi predsednik deželne 
vlade z vodstvom v dogovor. Sedanji revizorji Kranjske deželne banke se 
razrešijo dolžnosti. Za revizorje se imenujejo Engelbert Franehctti, dr. Janko 
Kersnik, ravnatelj Kmetske posojilnice in Ivan Zupan, uradnik pri mestnem 
už¡minskem zakupu, vsi v Ljubljani, (izvršeno) 

Ministrstvu pros vete se predlaga, da se imenuje akademieni slikar Fran Trat- 
nik za umetniškega konzultenta za prispodabljajočo umetnost pri poverjeništvu 
za uk in bogočastjev Ljubljani v Vil. činovnem razredu, z veljavnostjo od I. 
junija 1921. (Uk in bogoč., odpravljeno) 

Poverjenik Ribnikar poroča, da je bil svoj čas v seji deželne vlade poleg 
fonda pridobljenega iz izkupička za živo srebro in poleg 70 % čistega presežka 
pri Žitnem zavodu voti ran za akademski kolegij tudi preostanek fonda pri- 
dobljenega iz kupčije s svincem na Koroškem. Prosi, da se slednje ugotovi v 
zapisniku današnje seje, če to ni bilo sprejeto v prejšnjem zapisniku. Deželna 
vlada se s tem strinja s pri stavkom, da se imenovani fond še nadalje lahko vpo- 
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rablja v svrho propagande in da se morajo iz njega voti rat i tildi še nadaljni zne- 
ski narodnem» odboru. Naknadno se je ugotovilo, da je že zapisniku seje 
deželne vlade z dne 15. februarja 1921 sprejet sklep, da se porabi tudi ves preo- 
stanek fonda, pridobljenega iz kupčij s svincem na Koroškem za akademski 
kolegij. (Soc. skrb., odpravljeno) 

Konec seje ob 22 3/4 uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 3 sirani. Lesovinski papir brc/ vodnega znaka. 
" Kersnik Janko dr., pravnik, gospodarstvenik. Rojen 1881 na Brdu pri Lukovici, 

umrl 1937. Gimnazijo v Ljubljani 1900, pravo na Dunaju 1905, notarski izpit 1910 v 
Gradcu. Po končanem študiju je postal notarski kandidat, po opravljenem notarskem 
izpitu seje posvetil zadružništvu in bančništvu, 1911 je postal ravnatelj Kmetske poso- 
jilnice ljubljanske okolice. S svojim delom je pripomogel k popolnemu ozdravljenju 
Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani in zadružništva na Slovenskem. Sodeloval je pri 
ustanavljanju in pri nacionaliziranju mnogih zadružnih, bančnih in industrijskih podjetij. 
Bilje tudi pisatelj, svoja literarna dela je objavljal pod psevdonimom Kres v LZ, SN. 

198' 
ZAPISNIK 
198. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 2. MAJA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravni bar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, vodja poverjeni št va za uk in 
bogočastje dvorni svetnik dr. Ska berne in vodja poverjen išt va za javna dela 
gradbeni direktor inž. Klinar. 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik deželne vlade naznanja, da je povodom smrti vojnega ministra 
generala J ova novica poslal sožalni brzojavki ministrstvu vojne in mornarice in 
predsedniku ministrskega sveta, slednjemu s prošnjo, da predloži izraz sožalja 
deželne vlade tudi na najvišjem mestu. Poročilo se vzame na znanje. 

Po zaslišanju k seji poklicanega vladnega svetnika dr, Rutarja se sklene: Z 
razlastimo razsodbo prejšnje deželne vlade v Ljubljani z dne 12. aprila 1918, 
štev 10.998 ex 1918 v prid bivšega e. kr. erarja «oe vojne uprave razlaščena 

317 



zemljišča za preureditev postajnih naprav proge južne železnice v Zalogu se 
prepuste v izmeri, kot j ili navaja razlasti I na razsodba, v lasi južni železnici, 
kateri se ¡zda potrebno prenosno dovoljenje. Južna železnica mora zanje plačati 
kot kupnino odškodninske zneske z vsemi pripadki vred in sicer vsled deval- 
vacije kronske veljave toliko dinarjev, kolikor je v razlasti In i razsodbi določen ili 
kron, in sicer tako za odškodnino kot za obresti. Kupnina se izplača strankam, ki 
Še niso prejele priznane odškodnine. (Notranje) 

Vladni svetnik dr. Rutar odide. 
Za razpisano mesto zdraviliškega ravnatelja v Rogaški Slatini se je zglasilo 

15 kompetentov. Med vsemi prosilci je za to mesto najsposobnejši Ivan Čefuta, 
ravnatelj biskupske nadarbine v Djakovem. Njegova kvalifikacija je tako dobra, 
da drugi prosilci v primeri z njim sploh ne pridejo resno v pošte v. Sklene se, da 
se mesto začasnega ravnatelja v Rogaški Slatini za poskusno dobo enega leta 
odela Ivanu C e fut a, ravnatelju biskupskih veleposestev v Djakovem, na razp., s 
prejemki, ki so vsakokrat enaki prejemkom državnih uradnikov VI. činovnega 
razreda I. stopnje poleg 6.000 K letne rcprezcntaeijske doklade z deputati, loje 
s prostim stanovanjem, vrtom, svečavo in deputatom za kurjavo. Mesto se mora 
nastopiti takoj ter mora dosedanji ravnatelj Dolenc novo imenovanemu rav- 
natelju takoj izročili vse ravnateljske posle. Da bo novi ravnatelj čim prej e točno 
informiran o vseh podrobnostih podjetja, ga mora ravnatelj Dolenc pred svojim 
odhodom, najdalje pa tekom enega meseca vpeljati v vse posle podjetja, (iz- 
vršeno) 

V smislu § 27 točka f) pravil deželne banke se deželni banki dovoli, da da 
"Deželnim elektrarnam" posojilo 4,000.000 K v s vrh o investicij pri razširjenju 
omrežja elektrarne na Završnici. Posojilo se dovoli v konto-korentnem računu 
proti 6 % polletnim ob resi i m in 1 %c polletni proviziji ter povračilo vseh 
stroškov, (izvršeno) 

Ravnatelj deželne elektrarne na Završnici inž. Scrncc ni sprejel pogojev za 
ureditev njegovega službenega razmerja, določenih v seji deželne vlade z dne 5. 
aprila t.l. Komisiji za upravo kranjske deželne imovine se naroČi, da inž. Sel- 
liceli pogodbe ne odpove, ampak da mu samo naznani, da ostane zanj stara 
službena pogodba še nadalje v veljavi, (izvršeno) 

Najemnica slaščičarne v Rogaški Slatini Ana Pclričck je imela s prispevkom 
za preži d a vanje v obratnih prostorih stroškov 23.295 K 68 v. Ker pridejo te in- 
vesticije v prid zdravilišču, se sklene, da izvršene investicije glede katerih je 
treba napraviti točen inventar, preidejo v slučaju, da bo najemnica obdržala 
slaščičarno vsaj 3 leta, s koncem sezije 1923 v neomejeno last zdravilišča brez 
vsake odškodnine. Če bi pa najemnica iz kateregakoli razloga po preteku prvega 
leta ne dobila slaščičarne več v najem, seji izplača za invernar v začetku leta 
1922 znesek 15.532 K, z začetkom leta 1923 pa znesek 7.766 K za slučaj, da bi 
po preteku drugega leta ne dobila več v najem slaščičarne. S tem plačilom pre- 
ide v obeh slučajih inventar v neomejeno last zdravilišča. (Javna dela) 

Inventar "Sviearije" v Rogaški Slatini se odkupi od sedanjega lastnika za 
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pavšalni znesek 100.000 K, ki se plača iz tekočih sredstev zdravilišča, i» sicer 
pod pogojem, da sedanji najemnik "Sviearije" •••• plača za odkupljeni in- 
ventar pornbnino najmanj 20.000 K za sezijo. Ta znesek seje določil za to, ker 
je inventar že star in se mora amortizacijska doba skrajšali. Pogodba se mora 
skleniti na podlagi revizije inventarja in pod drugimi običajnimi pogoji. (Javna 
dela) 

Uslužbenci Osrednjega tirada državnih montan ¡stičnih obratov v Ljubljani so 
prosili, da se jim dovoli primerna količina premoga iz državnega premogovnika 
v Za bn ko ve i brezplačno ali pa vsaj po znižani ceni. Svojo prošnjo utemeljujejo 
s tem, da dobivajo tudi uslužbenci pri o bral i h zadostne deputate premoga. Z 
oz i rom na to, da se mora varovati princip, da so deležni te ugodnosti samo oni 
uslužbenci državnih premogovnikov, ki imajo opravila neposredno pri obratu, 
se prošnja odkloni. (Javna dela) 

Vodja poverjeništva za javna dela predlaga, da deželna vlada sklepa o od- 
pustu 2 delavcev - komunistov pri državnem premogovniku v Za bukove i, ker 
sta ogrožala javni mir in litijska la proti rudniški upravi. Predsednik deželne 
vlade izjavi, da sklepanje o tem predmetu ne spada v sejo celokupne deželne 
vlade, ampak da naj o tem odloča pristojna oblast po zaslišanju nierodajnth 
faktorjev. Predmet se vsled tega odloži z dnevnega reda. (Javna dela) 

Posestniku Antonu Kosten na Medvedjeku se od prod a del stare državne 
ceste par. Štev. 1.269 kat. obe. Veliki Gaber v dolžini 95 m in širini 3 m. Kupec 
'nora plačati odkupnino • K za m' in nositi vse pristojbine in stroške, ki bi bili 
spojeni s to posestno spremembo. (Javna dela) 

Dovoli se zvišanje mostnine na savskem mostu pri Sevnici, ki je last graj- 
ščine Boštanj in Hrvatske eskomptne banke v Zagrebu kakor predlaga pover- 
jenišlvo za javna dela. Zvišanje znaša približno 100 %, vendar tako, da se pred- 
lagane postavke zaokrožijo navzgor na zneske, ki so deljivi z 20. (Javna delci) 

Deželna vlada je v seji dne 22. marca 1921 sklenila, da se vzdrži obrat mes- 
nice Vnovčcvalnicc za živino in mast v Mariboru tudi še v mesecu aprilu in da 
se bo o vprašanju ali naj se obrat vzdrži tudi še meseca majnika sklepalo 
pozneje. Z ozi rom na likvidacijo Vnovčcvalnicc in z ozirom na znatni deficit 
tega obrala se sklene, da se vzdrževanje mesnice in Vnovčcvalnicc za živino in 
mast v Mariboru s koncem meseca aprila 1921 ukine. (Javna dela) 

Strokovni učitelj na kmetijski Šoli v Št. Juriju Josip Levanič" se pomakne iz 
XI. v X. činovni razred, strokovni učitelj na mariborski vinarski in sadjarski šoli 
praktikant Franc Wcrnig se pa imenuje v XI. činovni razred, (izvršeno) 

Za člana disciplinarne komisije I. stopnje se imenujeta vladna svetnika dr. 
Prane Vodopivec in Leon vitez Grasselli, (izvršeno) 

Poverjen i št vo za notranje stvari je razpisalo mesto policijskega zdravnika v 
'X. e ven tue Ino v Vili, č inovne m razredu pri policijskem ravnateljstvu v Ljub- 
ljani. Na razpis seje zglasilo pet kompetent o v. Zdravstveni odsek je predlagal, 
da. se mesto podeli dr. Leonu Trauncr-ju\ Poverjenik Ri bn i kar smatra, da ni 
Primerno, da bi se lako važno mesto kakor je mesto policijskega zdravnika, po- 
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delilo mlademu in neizkušenemu zdravniku, ki nima še ni kake prave prakse. 
Predlaga, da se lo mesto podeli dr. Avramoviču. Ker se ne doseže soglasje, da 
predsednik oba predloga na glasovanje. Za dr. AvramoviČa glasuje poverjenik 
Ribnikar kakor tudi oba vodji poverjen ištva dr. Skabcrac iii inž. KI mar. Za dr. 
Trauncrja glasuje poverjenik dr. Ravnihar. Sprejet je torej predlog, da se podeli 
mesto policijskega zdravil i ka pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani dr. Pavlu 
Avramoviču. Z ozi rom na njegovo mnogoletno prakso in izkušenost v zdrav- 
niškem poklicu, dalje z ozirom na to, daje star že 38 let in so vsi politični urad- 
niki njegove starosti že v višjih činovnili razredih, se sklene nadalje, da se min- 
istrstvu notranjih del predlaga, da se imenuje dr. Avramovič za policijskega 
zdravnika v Vili, è i no vnem razredu. (Notranje) 

Konec seje ob 12 1/2. uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. 
" Levan ič Josip, strokovni učitelj, agronom. Rojen v Dreno vcu pri Za vrču. Služboval 

je kot strokovni učitelj na kmetijski Soli v Št. Jurju pri Celju, nato je bil uradnik gospo- 
darske zveze ter vinski trgovec. 

• Trauner Leon dr., zdravnik, revmatolog, balncolog. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 
1963 v Zagrebu. Gimnazijo v Ljubljani 1911, medicino v Gradcu 1917. Služboval je v 
Gradcu 1916-1918, v Ljubljani 1918-1925, 1925 se je preselil v Zagreb, kjer je bil 
znanstveni sodelavee v farmacevtski industriji, 1937-1939 asistent na nevrološki kliniki. 
1939 predavatelj na medicinski fakulteti, 1941-1945 balncolog v Rimskih Toplicah in 
Topuskcm, po 2. svetovni vojni je bil specialist balncolog in revmatolog v Zagrebu. 
1951 je bil upokojen. Objavil je dve knjigi in več razprav v medicinskih strokovnih ča- 
sopisih. 

199' 
ZAPISNIK 
199. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 30. MAJA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, podpredsednik deželne vlade 
Dobnik2, poverjenik za pravosodje dr. Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb 
Ribnikar, poverjenik za kmetijstvo Demšar3, poverjenik za javna dela Jamni k , 
vodja poverjen ištva za uk in bogočastje dvorni svetnik dr. Skabernc in referenti. 
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ki so o me »jen i v tekstu. 
Začetek seje ob 16. uri. 

Predsednik deželne vlade pozdravi ob otvoritvi seje nove člane deželne 
vlade podpredsednika Dobnika ter poverjenika Demšarja in Jamnika. Prepričan 
je, da so cilji vseh članov deželne vlade isti in da bo skupno delo vseh članov 
deželne vlade rodilo najboljše sadove za prospeh naše ožje in širše domovine. 

Dvomi svetnik Te kavč i č kot referent poverjen ¡št va za notranje stvari poroča, 
daje treba dovoliti mestnim občinam Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj, nadalje 
večjemu številu podeželskih občin na Kranjskem in Štajerskem ter nekaterim 
okrajnim za stopom na Štajerskem občinske dok I ade, naklade in nekatere druge 
davščine oziroma okrajne naklade in d oklade, za katere je bilo po obstoječih 
zakonih poprej potrebno dovoljenje deželnega zbora in vladarjeva sankcija. Za 
odobrenje takih naklad, doklad in davščin je po sedanji upravni uredbi pristojna 
eelokupna deželna vlada. Povcrjeništvo za notranje stvari je pripravilo osnutke 
izvršitev in naredb, ki naj se objavijo v Uradnem listu. Delegacija ministrstva 
financ v Ljubljani je privolila pobiranju predlaganih doklad. naklad in davščin, 
dotični sklepi občin in okrajnih zastopov so bili pravilno objavljeni in ni bilo 
proti njim v zakonitem roku nikakc pritožbe. Odobritev deželne vlade je le for- 
inelncga pomena. Občine in okrajni zastopi imajo vedno višje izdatke, mnogo 
jih je močno zadolženih, tako da je nujno potrebno, da se jim naprošene 
davščine dovolijo. 

Na predlog poverjenika za pravosodje dr.Kavniharja, se sklene, da se pred- 
logi poverjeništva za notranje stvari glede pobiranja občinskih doklad in naklad 
in davščin, kakor tudi glede okrajnih doklad pavšalno odo brc.S tem je sklen- 
jeno, da se pobirajo spodaj navedene občinske oziroma okrajne dok lade, nak- 
lade in davščine in sicer: 

V Ljubljani za proračunsko leto 1920/21 mestna davščina na vozne listke 
električne cestne železnice v iznosu 10 % vsakokratne cene voznega listka. 

V Ptuju kanalska pristojbina v znesku I vinar od vsake krone prejete na- 
jemnine za stanovanja ali najemninske vrednosti stanovanj ako presega na- 
jemnina ali najemninska vrednost letno 100 K. Kanalska pristojbina velja za 
dobo od 1. januarja do 31. decembra 1921. 

V mestni občini Ptuj za leto 1921 posebna mestna davščina na vozila. 
V mestni občini Ptuj občinska davščina v znesku 3 K za vsak prostor obr- 

tema oddan v prenočeval ne namene ¡n za vsak dan oddaje. 
V mestni občini Celje občinska davščina na vozila. 
V mestni občini Maribor so dovoljene naslednje davščine: 1.) 500 % doklada 

na državno trošarino od vina, 2.) 4 % kanalska pristojbina od najemninskega 
donosa, 3.) 12 % vodovodna naklada od najemninskega donosa in zvišana 
pristojbina po 3 K na m' vode, 4.) pasji davek po 400 K od vsakega psa iz- 
vzemši psov čuvajev, ki so na verigi. Nadalje je mestni občini Maribor dovol- 
jeno pobiranje veseliškega davka, občinskega davka na vozila in občinskega 
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davka na prenočišča. 
145 občinam v bivši vojvodini Kranjski se dovoli za upravno leto 1921 pobi- 

ranje čez 100% doklacie na neposredne davke razun dohodarine, plačarine, in- 
validskega davka in davka na poslovni promet 1er čez 100 % doklacie na užil- 
nino od vina in vinskega mošta. Izmera doklad je razvidna za posamezne občine 
iz spisa poverjen i št va za notranje stvari. 

46 podeželskim občinam na Štajerskem je dovoljeno za upravno leto 1921 
pobiranje nad 300 % dok lade na vse neposredne davke razve n dohodarine, 
plačarine. invalidskega davka hi davka na poslovni promet ter nad 25 % dok- 
lade na uži t nino od vina in vinskega mošta. Izmera doklad v posameznih obči- 
nah je razvidna iz spisa poverjeništva za notranje stvari. 

10 okrajnim zaslopom na Štajerskem je dovoljeno pobirati za upravno leto 
1921 čez 70 % doklacie na vse neposredne davke, razven dohodarine, plačarine 
invalidskega davka ¡n davka na poslovni promet ter doklad na u žitni no. Izmera 
doklad je razvidna iz spisa poverjeništva za notranje stvari. (Notranje) 

Vsled interpelacije poverjenika za pravosodje v seji dne 18. aprila l.l. je 
pred sed ni št vo deželne vlade opozorilo delegacijo ministrstva financ, da naredba 
z dne 29. januarja J9I9 Ur. I. št. 336 ne odgovarja več sedanjemu pravnemu in 
dejanskemu stanju in da bi bilo treba naredbo razveljaviti ali pa spremeniti. 
Delegat ministrstva financ je odgovoril, daje ž.c predlagal ministrstvu financ, da 
se davčne komisije zopet vpostavijo in da se bo predlog kolikor je informiran 
uvaževal že v finančnem zakonu za leto 1921/22. Razve Ij a v ljenja naredbe ne 
smatra za potrebno, zlasti ker ima tudi pomisleke, da bi bila deželna vlada za to 
kompetentna. Odgovor finančnega delegata se vzame na znanje. Predsedstvo 
deželne vlade pa naj pri finančnem ministrstvu priporoči predlog delegata za 
vpostavitev davčnih komisij. (Predi., izvršeno) 

V seji deželne vlade z dne 22. marca t.l. je bila topliška restavracija v Dobrni 
za leto 1921 oddana restavraterki Valburgi Rožanc za najemnino 34.000 K. 
Vsled pritožbe organizacije vojnih invalidov in kompetenta invalida Legvarla je 
deželna vlada dne 5. aprila 1921 o stvari ponovno razpravljala in i/ stvarnih 
razlogov sklenila, da ostane pri sklepu z dne 22.marc a. Splošna organizacija 
vojnih invalidov paje predložila predsedništvu deželne vlade proti tej odločitvi 
oster protest, v katerem tudi navaja, da seje restavracija podelila restavraterki 
Schmidt, ki daje po mišljenju celo nemčurka. Predsednik deželne vlade prosi, 
da deželna vlada zavzame k temu predlogu svoje stališče. Poverjenik dr. Ravni- 
har povdarja, da je sodeloval-pri naredbah, s katerimi so se dale invalidom 
gotove prednosti, da seje pa vedno povdarjalo, da imajo invalidi samo pri enaki 
kvalifikaciji prednost pred drugimi kom petenti. Legvart za vodstvo topliške re- 
stavracije v Dobrni nima nikake kvalifikacije. Predlaga vsled tega, da deželna 
vlada vzdržuje prvotni sklep. Predsednik deželne vlade povdarja, da sklepa 
sploh ni mogoče spremeniti, ker je restavraterka Rožanc pridobila z najemnin- 
sko pogodbo privatno-pravne pravice, katerih ji deželna vlada ne more odvzeti. 
Deželna vlada soglaša, da ostane pri sklepu z dne 22. marca z i rom a 5. aprila l.l. 
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in da se central nemil odboru invalidov odgovori, da je deželna vlada pri po- 
delitvi topliške restavracije v Dobrni postopala v interesu prospeha zdravilišča 
in seje dala pri tem voditi samo od stvarnih razlogov, nadalje, da imajo invalidi 
prednost za gotova mesta samo če so za tista mesta ravuotako kvalificirani ka- 
kor drugi kompetent i, da invalid Legvart za vodstvo restavracije nima kvalifi- 
kacije in daje bila restavracija oddana dobri restavraterki - Slovenki Rožancc. 
ne pa neme u rk i Schmidt, kakor to navaja vloga organizacije vojnih invalidov. 
(Izvršeno, pretiš.) 

Poverjenišivo za javna dela predlaga, da se trgovino z zlatnino in srebrnino v 
Rogaški Slatini odda za letošnjo sezijo Konstantinu AI mos ledine rj u za na- 
jemnino 1.000 K. Ker paje kompetent Nemec, se sklene, da poverjenišivo za 
javna dela takoj pozove vse znane tvrdke te stroke v Ljubljani, Mariboru. Celju 
in Ptuju in sicer imenoma, da se izjavijo če prevzame katera od njih navedeno 
trgovino. Izjavo morajo podali tekom treh dni. Če bi se nobena od pozvanih 
tvrd k v te m času ne zglasila, potem se odda trgovina z zlatnino in srebrnino v 
Rogaški Slatini Almoslechncrju za najemnino 1.000 K. (izvršeno šl.4726/1921 
preds.) 

V naslednjih petih točkah referira višji ravnatelj deželnih uradov Zani i da. 
V seji dne 15. decembra 1917 je deželni odbor Kranjski sklenil, da se iz 

deželnega asanačucga zadružnega fonda dovoli skupni znesek 458.000 K v 
svrho saniranja nekaterih zadrug. Znesek je bil nakazan "Zadružni centrali" z 
naročilom, da mora o izvršitvi sanacije poročati in položili deželnemu odbora 
obložen račun. Zadružna centrala pa ni ustregla pogojem, pod katerimi ji je bila 
vsota 458.000 K izplačana. Izkazalo seje, daje izplačala samo nekatere manjše 
zneske, ostalo svoto paje porabila v druge namene. Komisija za upravo kranj- 
ske deželne imovine je vslcd tega zahtevala, da ji Zadružna centrala vrne osta- 
nek podpore, ki ga ni porabila za določene namene. Natančni podatki so raz- 
vidni iz spisa pred sed n i št va deželne vlade štev. 4.164 ex 1921. Ker Zadružna 
centrala ni zadostila pogojem, je komisija za upravo kranjske deželne imovine 
sklenila, da naj se zadevo sodnim potom uredi in da se proti Zadružni centrali 
vloži tožba, v kateri se zahteva: 
I.) da Zadružna centrala položi komisiji za upravo kranjske deželne imovine v 
prejeti svoti obračun in 2.) da Zadružna centrala vmekomisiji asanacijsko pod- 
poro v znesku 354.000 K, ki je še ni izplačala. Zadružna centrala je prosila ko- 
misijo, da naj sklene poravnavo, nakar je komisija sklenila, daje pripravljena 
sprejeli poravnavo pod pogojeni, da se Zadružna centrala zaveže, da izplača do 
gotovega roka vse še neizplačane podpore z obrestmi in da vse ložbene stroške 
plača Zadružna centrala. Deželna vlada naj sklepa ali naj se tožba proti Zad- 
ružni centrali nadaljuje ali pa naj se sklene poravnava, nadalje ali naj se hranil- 
nici ¡n posojilnici v Št. Petru na Krasu torej v anektira ne m ozemlju izplača 
««sanacijska podpora 150.000 K. Za poravnavo govori dejstvo, da se nahaja Zad- 
ružna centrala v nevarnosti konkurza, v katerem slučaju hi ne bilo samo ne- 
mogoče izterjati celotnega zneska, ampak bi prišlo tudi večje število zadrug 
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včlanjeni li pri Zadružni centrali v neprilike. Poleg tega bodo pravdni stroški 
precej visoki. Poverjenik dr. Ravni liar predlaga naj se poravnava z Zadružno 
centralo odobri v smislu sklepa komisije za upravo kranjske deželne imovine. 
Hranilnici in posojilnici v Št. Petru naj se pa znesek 150.000 K ne izplača, ker 
ni znano če je hranilnica in posojilnica še v slabili razmerah in če je torej sub- 
vencije potrebna. Dvorni svetnik dr. Ska berne predlaga, naj se po zadružnem 
nadzorniku ugotovi če so svoj čas sklenjene podpore v sedanjih razmerah še 
potrebne. Poverjenik Ribnikarje mnenja, daje sicer res potrebno varovati zad- 
ružništvo, na drugi strani pa da je jasno, da seje pri upravljanju zneska namen- 
jenega za asanaeijske podpore postopalo nepravilno. Javnost ima interes na tem. 
da se te nepravilnosti razčistijo pred sodiščem. Zato predlaga, da se poravnava 
ne sklene, ampak da se tožba proti Zadružni centrali nadaljuje. Predsednik 
deželne vlade da predloga poverjenika dr. Ravni hai ¡a in poverjenika Ribnikarja 
na glasovanje. Za poravnavo glasuje poverjenik dr. Ravnihar, vsi ostali pover- 
jeniki pa proti. Sprejetje torej predlog poverjenika Ribnikarja. da se poravnava 
ne sklene, ampak da se mora razčistiti zadeva pred sodiščem. (Preds, ad St. 
4¡64/192 i) 

Začasni vodja Deželne banke Ivan Mikuž prosi, da se imenuje za definitiv- 
noga ravnatelja Deželne banke. Pri tem se sklicuje na dekret pred sed ni št va 
deželne vlade z dne 20. februarja 1920, s katerim je bil v smislu točke 3 § 25. 
statuta Kranjske deželne banke, deloma spremenjenega z naredbo deželne vlade 
z dne 16. februarja 1920, imenovan stalnim ravnateljem Kranjske deželne 
banke. Na vprašanje predsednika deželne vlade pojasni referent višji ravnatelj 
Zani ida, da uradniki Deželne banke niso deželni uradniki, četudi so bili nekateri 
bivši uradniki med njimi tudi Miku ž pri deljen i Deželni banki iz staleža deželnih 
uradnikov. Nadalje pojasni referent, da so bili v smislu statuta stalni ravnatelji 
poprej člani direktorija, poleg njih paje bil nameščen vodilni uradnik Deželne 
banke. Vendar se deželni odbor te diferencijacije ni vedno točno držal. Na pod- 
lagi pojasnil ugotavlja dvorni svetnik dr. Skabcrnc, da Mikužnc more imeti in- 
teresa na tem, da se uveljavi dekret p red sed ni št va deželne vlade z dne 20. 
februarja 1920, da ostane torej Mikuž stalni ravnatelj v smislu točke 3. § 25. z 
zaredbo z dne 25. februarja 1920 spremenjenega statuta Kranjske deželne 
banke, ampak da se mora njegova prošnja razumeti tako, da stremi za definitiv- 
nim imenovanjem kot vodilni uradnik Kranjske deželne banke. V tem smislu bi 
se moglo njegovi prošnji ugoditi, ne da bi se s tem prejudiciralo novemu ustroju 
Kranjske deželne banke. Na predlog dvornega svetnika dr. Skabcrncta se 
sklene: Ivan Mikuž, uradnik Deželne banke se i ma nuj • za defini t ivnega rav- 
natelja Deželne banke s pravicami, ki mu jih je ustanovila Komisija za upravo 
kranjske deželne imovine z dekretom z dne 30. novembra 1920 štev. 363/pr. To 
naj se v dekretu o imenovanju za ravnatelja izrecno omenja. S tem sklepom pa 
ni prejudicirano, da bi se pri novi hipotekami banki, ki se ustanovi mesto 
deželne banke, ne mogel namestiti drugi vodilni bančni ravnatelj, (izvršeno št. 
5945/192I) 
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S I. aprilom t.l.je bilo upcljano pri Deželni banki sedcnurrno uradovanjc ka- 
kor pri drugih banenili zavodili v Sloveniji. Za sedmo uro so druge banko do- 
volile svojim uslužbencem 10 % cloklado na vse prejemke.Direktorij Kranjske 
deželne banke predlaga, naj se prejemki nameščen •• v Deželne banke izenačijo 
s prejemki drugih bank, toda brez 10 % poviška za sedmo delovno uro. Ker je v 
teku likvidacija Kranjske deželne banke, ne kaže zaenkrat na novo regulirati 
prejemkov njen tli nameščencev. Na drugi strani pa je treba preprečiti, da urad- 
niki ne zapuste službe in ne pristopijo k drugim bančnim zavodom. Sklene se, 
da se nameščencem Deželne banke prizna od I. aprila t.l. nadalje za dobo sestili 
meseeev remuneraeija, ki odgovarja povišku v smislu sklepa direktorija Kranj- 
ske deželne banke z dne 31. marca 1921. Remuneraeija za čas od 1. aprila do 
sedaj se izplača takoj, ostala renumeracija pa v mcscčnili obrok ili. (izvršeno 
štev. 5044/192i) 

Prošnja barona Codclli-ja, da se mu odpiše od kupnine za inventar, krmila in 
živino, katero je prevzel od komisije za upravo Kranjske deželne imovine, še 
neplačani znesek 38.267 K 65 v, se odkloni. Dovoli se mu pa odlog plačila do 
konca j u n ij n 1922. (izvršeno) 

Deželna vlada je v seji dne 10. novembra 1920 sklenila, da se dolg firmi 
Sondereggcr za v Sviei nabavljeno živino zaenkrat ne poplača. Imenovana firma 
je po svojem zastopniku predlagala, naj deželna vlada poda pravno-veljavno 
izjavo, da priznava obveznost iz pogodbe z dne 12. septembra 1918 kot svojo 
obveznost.Ker veljavnosti pogodbe nihče ni izpodbijal in ni nobenega razloga 
za navedeni predlog, se sklene, da deželna vlada ne poda predlagane izjave, (iz- 
vršeno štev. 4445/1921) 

Višji ravnatelj Zamida odide. 
Vladni svetnik dr. Vodopivce poroča o ukinjenju red n ili begunskih podpor in 

o likvidaciji urada za zaščito beguncev. Glede ukinjenja begunskih podpor so 
mnenja različna. Nekateri trdijo, da se daje s podporami beguncem samo po- 
tu h a, drugi pa se pritožujejo proti naši vladi, da premalo skrbi za begunce. 
Vsekakor se pa begunske podpore v obče ne more več vzdržali.Ukinjenjc be- 
gunskih podpor naj služi tudi kot zadnji pritisk na begunce, da se vrnejo v svojo 
domovino. Sklene se, da se redne begunske podpore, ki se izplačujejo v smislu 
§ 6. naredbe eelokupne Narodne vlade z dne 9. januarja 1919 Ur. I. štev. 260 v 
zneskih po 2 oziroma 4 K dnevno z dnem 30. junija t.l. ukinejo. Izvzete so pod- 
pore, ki se izplačujejo raznim dobrodelnim zavodom za oskrbo v njih se naha- 
jajoč ih begunskih sirot in h i ral cev. Nadalje se vojnim beguncem iz anektiranega 
ozemlja, beguneem iz Koroške ¡n beguncem, ki so pristojni v našo državo z 
dnem 30. junija t.l. odtegne brezplačna hrana ¡n stanovanje v Strniše u. Že- 
lezu ičarske družine morejo začasno ostati še v Stmišču. 

Ministrstvo za soeijalno skrb je naročilo, dn se mora urad za zaščito be- 
gunec v ukiniti ¡n da se p ri dele njegove agende poverjen i št vu za soeijalno skrb. 
Sklene se, da se urad za zaščito beguneev ukine z dnem 31. maja t.l. in da 
prevzame vse njegove agende z dne 1. junija t.l. poverjen i štvo za socijalno skrb. 
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Glede pogodbenih uradnikov je poverjeništvu prepuščeno, da jih prevzame ali 
pa da jim odpove službe. 

Ukine se tudi komisija za mirovno konferenco. Njene agende preidejo na 
predsedništvo deželne vlade. Uradniki urada za zaščito beguncev in komisije za 
mirovno konferenco preidejo zopet k onim uradom, iz katerih staleža so bili 
tema uradoma p ride Ij en i, razun onih, ki jih sprejme poverjeni Sivo za socijalno 
skrb. (izvršeno št. 4540/192¡) 

Vladni svelnik dr. Vodopivec odide. 
Javni bolnici usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem mestu, ki se nahajajo v 

velikih gmotnih težkočah, se nakloni iz sredstev stvarne demobilizacije brezo- 
brestno posojilo v znesku 200.000 K, plačljivo počenši s 1 .januarjem 1923 v 20 
letnih obrokih po 10.000 K. Če se bolnica podržavi, se mora vrednost posojila 
zaračunati kot državna terjatev. (Prais, od4598/1921) 

Računska praktikanta pri knjigovodstvu deželne vlade Viktor Nachtigall in 
Josip Jancžič se imenujeta za računska asistenta v XI. činov nem razredu na se- 
danjem službenem mestu. (Preds, ad5066pieds, noir.) 

Nadkomisar dr. Anton Mrak je bil s sklepom deželne vlade z dne 14. marca 
1919 sprejet iz pravosodne službe kot nadkomisar v službovanje pri pover- 
jen i št vu za socijalno skrb. Ker so bile pa med tem sodnikom priznane posebne 
dokladc mesečno 1.800 K, prosi nadkomisar Mrak, da se mu tudi v politični 
službi nakloni mesečna doklada 1.800 K ali pa da se mu prizna V. činovni 
razred. Svojo vlogo utemeljuje s tem, da mu je tedanji poverjenik Piv pel u h 
obljubil, da s prestopom v službo poverjeništva za socijalno skrb, ne bo trpel 
ni kake škode. I z dotičnega zapisnika seje deželne vlade taka obljuba ni raz- 
vid na. Prošnji nadkomisarja dr. Mraka se ne ugodi in sicer se mu ne more iz- 
plačati niti sodna doklada, niti doklada v izmeri sodne dokladckcr bi bilo to 
prejudicijelno za druge politične uradnike, ki so prestopili v politično službo iz 
pravosodne službe, Poverjeništvu za socijalno skrb se pa prepušča da stavi 
primeren predlog za povišanje nadkomisarja dr. Mraka, pri čemur se pa mora 
poverjen ¡štvo ozirati na princip, da se mora varovati v vseh resort i h politične 
uprave v Sloveniji enakomerno napredovanje uslužbencev, (izvršeno šl. 
4103/1921) 

Upravnemu asistentu Aleksandru Kuharicu se prizna druga stopnja XI. či- 
novnega razreda, ker so mu bila vrač u njena v civilno službo 3 leta in 4 mesece 
voj aškega s lužbovanj a .(izvršeno št. 4103/1921 ) 

Prošnja oficijanta Ivana Ferma, da se mu na podlagi § 50. službene prag- 
matike oziroma naredbe celokupnega ministrstva z dne 25.1.1914 državni zak, 
štev. 18, § 2, všteje v napredovanje ena tretjina vojnih let, se odkloni, ker se 
službena pragmatika oziroma citirana ministrska naredba ne nanaša na ofici- 
jante, ofieijantska naredba pa nima analognega določila, (izvršeno šl. 
4103/1921) 

Začasni strokovni učitelj X. činovnega razreda na vinarski in sadjarski šoli v 
Mariboru Josip Priol' se imenuje za definitivnega strokovnega učitelja v IX. 
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čilio vnem razredu, (izvršeno štev. 4412/1921 j 
Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da se pisarniški ndjunkl Anton 

Lavrič' dodeli poverjen i;s t vu za kmetijstvo in da se imenuje pisarniškim rav- 
natelj cm v Vili, čin o v nem razredu, (izvršeno štev. 4952/1921) 

Prošnja živinozdravnika v Murski Soboti Nikolaja Ncmcš Neusiedlerja za 
sprejem v državno službo v Sloveniji se odkloni, ker je strokovno manj sposo- 
ben, ne zna slovenskega ali srbohrvntskega jezika in bi vsled njegovega madžar- 
skega mišljenja tudi iz narodnih ozi rov ne bilo priporočljivo sprejeli ga v tukaj- 
šnjo državno službo, (izvršeno štev. 5049/1921) 

Poverjenik za javna dela poroči), dn je dobilo njegovo poverjcništvo od min- 
istrstva za šume in rude brzojavno vprašanje, če naj se ludi v Sloveniji uvede 
prosta trgovina s premogom ali naj ostane kakor doslej pri vezanih cenah. 
Poverjcništvo je sklicalo anketo merodajnih faktorjev, ki so se vsi razven Trbo- 
veljske premogokopne družbe izjavili, da naj ostanejo vezane cene. Poverjenik 
za javna dela zastopa to stališče še zlasti z ozirom na državni premogokop v 
Velenju, ki že sedaj ne more razpečavati svojih zalog, pri prosti trgovini bi pa 
ni ogel še manj konkurirati. Ministrstvu se brzojavno poroča, da seje anketa ra- 
zini zastopnika Trboveljske družbe, soglasno izjavila za vezano trgovino in da 
se deželna vlada s leni predlogom strinja. ( Takoj! Javnu dela) 

V seji dne 2. maja 1921 i m e nova ni ravnatelj zdravilišča v Rogaški Slatini 
Ivan Čcfuta svojega mesta ni nastopil, temveč je poročal, da mora iz rodbinskih 
razlogov na to službo res igni rat i. Sklene se, da naj povejeništvo za javna dela za 
prihodnjo sejo na podlagi prejšnjega razpisa pripravi nov predlog za zasedbo 
mesta zdraviliškega ravnatelja v Rogaški Slatini. Poverjcništvo za javna dela naj 
čim prej • sestavi sosvet zdraviliškega ravnatelja v smislu svoječasnega sklepa 
deželne vlade. (Takoj! Javna dela) 

Poverjenik za javna dela poroča, da bi se morala ludi na deželi vsaj sedaj v 
letnem času podaljšati policijska ura za gostilne. Poverjen i šivu za notranje se 
naroči, da ¡zdela osnutek naredbe za podaljšanje policijske ure na deželi. 
Naredba se predloži v sklepanje celokupni deželni vladi. Napram zahtevi 
poverjenika za javna dein, da naj bi se policijska ura podaljšala do I I. ure, 
omenja predsednik deželne vlade, da bi morda zadostovalo ludi podaljšanje do 
•. ure. Evcnluelno naj bi se dovolilo podaljšanje policijske ure samo onim 
gostilnam, kjer se prodajajo tudi gorka jedila. Na predlog poverjenika za soci- 
jalno skrb se nadalje sklene, da pošlje poverjcništvo za notranje stvari osnutek 
naredbe v izjavo tudi poverjenišivu za socijalno skrb. (Precis, inzvršeno) 

Poverjenik za socijalno skrb vpraša predsednika deželne vlade, če odgovar- 
jajo časopisne vesti, daje bil občinski gèrent v Dolnji Lendavi Božidar Sever 
odstavljen, resnici. Če se to še ni zgodilo, predlaga, da se čimpreje izvrši spre- 
memba v osebi gerenta v Dolnji Lendavi. Proti Severu seje čulo že mnogo pri- 
tožb, da izkorišča svoj položaj v sebične namene in daje tudi v državnem in- 
teresu, da se odstrani ¡z tega odgovornega mesta. Predsednik deželne vlade od- 
govarja, da gèrent Sever še ni amo vi ran. Proti laki odredbi bi imel pomisleke, 
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ker je Sever v Prckmurju jako vplivna oseba in bi odstavitev mogla imeti za 
upravo nepovoljne posledice. Poleg lega spada nameščanje in odstavljanje 
občinskih gerentov v kom pete neo poverjen i šiva za notranje stvari. Če pa 
deželna vlada v stvari sklepa, potem bo poverjen i št vo v konkretnem slučaju 
sklep deželne vlade izvršilo. Predsednik da predlog poverjenika Ribnika rja na 
glasovanje. Predlog se soglasno sprejme. (Preds.) 

Za kanci i stn v XI.. činovnem razredu pri poverjen ¡šivu za u k in bogočastje 
se imenujeta stručni podoficir Josip Baje in orožniški narednik Valentin Plis'. 
(Uk in bogočastje) 

Konec seje ob 20. uri. 

Dr. Bogataj I. r. Dr. Ba 11 i č 1. r. 
zapisnikar. predsednik. 

1 Original. Zapisnik obsega 12 strani. Leso vinski papir brez vodnega znaka. Na prvi 
strani zgoraj je odtis žiga TAKOJ. 

2 Dobnik Štefan, posestnik, politik. Rojen 1884 v Zlatoličju, umrl 1927 v Zlatoličju. 
Končal je študij prava. Upravljal je svoje posestvo in mlin, ki gaje podedoval po svo- 
jem očetu. Politično je pripadal Samostojni kmetijski stranki, v kateri je imel vodilno 
vlogo, ko je stranka poslala koalicijska stranka Jugoslovanske demokratske stranke je 
leta 1921 postal podpredsednik deželne vlade za Slovenijo. Vodilje zadnjo sejo deželne 
vlade. 

3 Demšar Franc, posestnik, politik. Rojen 1864 na Čcšnjici pri Železnikih, umrl 1953 
na Čcšnjici. Kot politik je bil sprva pristaš SLS, bil je /.upan v Sclcah, bil je poslance 
deželnega zbora za Kranjsko izvoljen 1904, 1908 in 1913 v kmečki kuriji in poslance 
državnega zbora na Dunaju izvoljen 1907 in 1911 v splošni kuriji. Kot poslance dežel- 
nega zbora je dosegel, daje Čcšnjiea postala samostojna občina. Po ustanovitvi Sanios 
lojne kmetijske stranke je prestopil iz SLS v Samostojno kmetijsko stranko, maja 1921 
je v deželni vladi dr. Baltica postal poverjenik za kmetijstvo. 

4 Jamnik Alojzij, agronom. Rojen 1888 v Pijavi Gorici pri Ljubljani, umrl 1966. 
Končal je učiteljišče in višjo kmetijsko akademijo v Dcčinu na Češkem 1912. Služboval 
je od 1909 dalje kot provizorični učitelj na HruSici pri Ljubljani, 1912-1918 je bil kon- 
eeptni praktikant pri kmetijski družbi v Ljubljani, 1916 je bil imenovan za okrajnega 
žitnega nadzornika, 1918-1919 je bil direktor aprovizacijske komisije v Buzetu, nato je 
bil zaposlen pri agrarnem referatu v Ljubljani, 1921 je bil imenovan za poverjenika za 
javna dela deželne vlade za Slovenijo, po ukinitvi deželne vlade je postal referent za 
stanovsko organizacijo kmetijstva pri oddelku za kmetijstvo pokrajinske uprave za 
Slovenijo v Ljubljani, 1924 je bil reduciran, 1928-1939 je bil honorarni uradnik pri 
kmetijskem oddelku banske uprave Dravske banovine, 1939 je bil po službeni potrebi 
dodeljen sreskemu načelstvu v Ljubljani. Objavil je več strokovnih člankov s področja 
kmetijstva predvsem v Jutru, Slovenskem narodu, Slovencu, Kmetijskem listu, Trgov- 
skem listu, Jugoslovanskem Lloyd u. 

5 Priol Josip, strokovni učitelj. Rojen 1889 v Morju pri Mariboru, umrl 1969 v Mari- 
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boru. Meščansko šolo v Gradcu, sadjarsko ¡n vinarsko Šolo v Mariboru, Višjo vinarsko 
in sadjarsko šolo v Klostcrncuburgu. Službovati je začel 1910 v Framu, po prevratu 
1918 je služboval kot začasni strokovni učitelj od 1919 na sadjarski in vinarski šoli v 
Mariboru, 1928je postal ravnatelj te šole, med 2. svetovno vojno je poučeval na kmetij- 
ski šoli v Groticnhofu v Avstriji, po vojni je bil skrbnik sadjarskega zavoda, 1946-1959 
pa direktor Inštituta za sadjarstvo v Mariboru. Ukvarjal se je s selekcijo jabolk, vzgojil 
je več novih sadnih vrst jabolk. V strokovnem tisku je objavil več kot 250 člankov. 

6 Lavrič Anton, pravnik. Rojen 1870 na Hudem Vrhu na Blokah. Končal je Študij 
prava. Služboval je v Ljubljani, bilje višji oficial, po 1. svetovni vojni je služboval pri 
poverjeništvu za kmetijstvo, kjer je bil pisarniški ravnatelj, nato je odšel v Beograd, 

7 Baje Josip, kanclist. Rojen 1883 v Bukovju pri Postojni, umrl I960. Končal je pod- 
oficirsku šolo vojne mornarice. Od 1901 je bil podoficir avstrijske vojne mornarice, po 
prevratu 1918 pa podoficir vojne mornarice Kraljevine SHS. 1921 je zapustil mor- 
nariško službo, postal je kanclist pri poverjeništvu za uk in bogočastje, 1927 je bil 
upokojen. 

8 Flis Valentin, kanclist. Rojen 1877 v Dobu pri Kamniku, umrl 1931 v Ljubljani. 
Končal je žandarmerijsko podčastniško šolo. Pri žandarmeriji je služboval od 1901- 
1918, od 1918-1921 pri 5. žandarmerijski brigadi v Ljubljani, kjer je bil narednik, junija 
1921 je bil imenovan za kanclista pri poverjeništvu za uk in bogočastje, 1924 je bil 
premeščen k sreskemu načelstvu v Litiji. 

200! 

ZAPISNIK 
200, SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 7. JUNIJA 192!. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, podpredsednik deželne vlade 
Dobnik, poverjenik za pravosodje dr. Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb 
Kibnikar, poverjenik za kmetijstvo Demšar, poverjenik za javna dela Jamnik, in 
vodja poverjen ¡št va za uk in bogočastje dvorni svetnik dr. Ska berne. 

Začetek seje ob 10. uri. 

Za izvedbo deželno in državno zborskih volitev na Koroškem se dovoljuje 
našim rojakom na Koroškem ¡z fonda 4,000.000 K, kije bil izročen Narodnemu 
odboru, podpora 150.000 jugoslovanskih kron pod pogojem, da se o uporabi 
tega zneska predloži deželni vladi točen obračun. Poverjenik za javna dela Jam- 
nik se kot član Narodnega odbora naprosi, da o tem ustmeno in poverljivo ob- 
vesti Narodni odbor, (izvršeno) 

Začasni vodja odseka za prehrano Novak poroča o likvidaciji Žitnega za- 
voda. Opiše na kratko zgodovino poslovanja Žitnega zavoda po prevratu in po- 
gajanj glede likvidacije Žitnega zavoda. Deželna vladajo o tej stvari že dvakrat 
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sklepala i» sicer je v seji due IO. novembra 1920 sklenila, da se Žilni zavod 
opusi i in se ustanovi delniška družba. Ker so pa obče koristne gospodarske zad- 
ruge, ki bi imele ustanoviti to delniško družbo odklonile prevzem Žitnega za- 
voda, je deželna vlada v seji dne 22. marca 1921 sklenila, da se Žitni zavod la- 
koj likvidira. Likvidatorja, imenovana v slednji seji, sla stopila v dogovor z 
družbo sedmih trgovcev, ki so se izjavili, da so pod gotovimi pogoji pripravljeni 
prevzeti likvidacijo Žitnega zavoda. Odsek za prehrano priporoča, da se likvi- 
dacija izroči tej družbi in stavi predloge razvidne iz spisa predscdmštva deželne 
vlade štev. 4.373 ex 1921. 

•• ••• in likvidacije prinese deželni vladi ugodnost, da se zas i gura čisti pre- 
bitek Žitnega zavoda, ki bi se pri likvidaeiji v lastni režiji prav lahko zmanjšal. 
Nadalje prihrani deželna vlada likvidacijske stroške, ki bi znašali okroglo 
1,000.000 K Če bi se likvidacija izvršila v cncni letu. Na drugi strani bi pa 
deželna vlada vtrpcla obresti kapitala 13,000.000 K, katerega bi morala družbi 
prepustiti za dobo enega leta kot brezobrestno posojilo. Ker bi ta izguba pri 3 % 
obrestovanju znašala okrog 450.000 K, bi prihranek znašal okrog 1/2 milijona 
kron. Ugodnosti, kijih pričakuje družba od prevzema Žitnega zavoda so te, da 
dobi družba lokale in osobje Žitnega zavoda in da bo družba dobila s tem nekak 
monopol pri dobavi žita in mlcvskih izdelkov. 

Poverjenik Ribnikar stavi vprašanje kakšna garancija je podana za to, da bo 
družba izvršila likvidacijo v prid likvidacijske mase. Likvidacijska masa ima 
interes, da se izvrši likvidacij njej v prid, družba pa bo skušala iskati svojih ko- 
risti. Računski ravnatelj Lindtner pojasni, da bo družba vršila likvidacijo popol- 
noma ločeno od svojih poslov pod vladnim nadzorstvom. Blago je po večini že 
razprodano, tako da se pri razprodaji ni treba bati večjih izgub. V ostalem pa ni 
večje nevarnosti, da bi se mogle vršiti zlorabe. 

Poverjenik Demšar vpraša, če bi se likvidacija ne mogla izvršiti tako. da bi 
družba prevzela celo likvidacijsko maso in plačala deželni vladi v bilanci iz- 
kazani čisti prebitek. Računski ravnatelj Lindtner poroča, da družba tega pogoja 
ne sprejme, zlasti vsi cd negotovosti terjatve ministrstva prehrane za amerikan- 
sko moko, kije sedaj proraëunjena na 20,000.000 K. Ministrstvo o tej dobavi ni 
izdalo še n¡kakega računa in bi bilo možno, da bo zahtevalo večji znesek. Ravno 
vslcd te terjatve so drugi interesenti odklonili prevzem Žitnega zavoda. 

Ker smatra deželna vlada od odseka za prehrano predlagani način likvidacije 
Žitnega zavoda za najbolj ugoden in ker bi trgovci tudi sicer lahko ustanovili 
tako družbo in si s tem ustvarili monopol trgovine z žitom in mlevskimi izdelki, 
se po daljši razpravi soglasno sklene: 

Likvidacija Žitnega zavoda se izroči družbi sledeče navedenih tvrd k, ki usta- 
nove "Žitni zavod družba z.o.z. za nakup in prodajo poljskih pridelkov in mlev- 
skih proizvodov" in sicer Jadranska banka v Ljubljani, "Balkan", Delniška 
družba za mednarodne transporte v Ljubljani, "Jadran", uvozna in izvozna 
družba z o.z. v Ljubljani, "Nakupovalna zadruga" v Ljubljani ¡n trgovci Ivan 
Knez, Vinko Majdič2 ter Andrej Šaraboii?. Deželna vlada stavi družbi sledeče 
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prevzemne pogoje: l.) Družbi se da kot brezobrestno posojilo na razpolago 
svota, ki ne presega 13,000,000 K, katere izkazuje Žitni zavod kot akt i vu m; 2.) 
družba mora vrniti dovoljeno posojilo po preteku enega leta od dneva podpisane 
pogodbe. Ako bi v tem Času likvidaeija Žilnega zavoda še ne bila končana, bi se 
bilo treba glede podaljšanja roka za vrnitev posojila posebej dogovoriti z 
družbo; 3.) terjatev države (ministrstva za prehrano in obnovo dežel) v znesku 
20,000.000 K mora biti zas i gura na ter dano zadostno jamstvo, da ne bodo 
ogrožena pri tej transakciji; 4.) postavi se zastopnik deželne vlade oziroma 
likvidujočcga odseka za prehrano, ki bo nadzoroval, da se bo navedeni dolg 
pravilno in redno odplačeval. 

Na podlagi teh sklepov se izdela z družbo pogodba, ki se mora predložiti 
deželni vladi v odobrenje, (izvršeno) 

Vprašanje zaračunanja izkupila za živino, zaseženo ob prevratu, se odgodi, 
ker se bo o tem razpravljalo v prihodnji seji pri obravnavi glede likvidacije 
Vnovčevalnicc za živino in mast. 

Narednik Matija Zorjan je izročil dne 2. decembra 1918 kaplaru Slcinbcr- 
gerju 2.000 • • rari č nega denarja, katerega je Steinbcrger pon e veri I in pobegnil 
z njim v Avstrijo. Ker narednika Zorjana pri tej poneverbi ne zadene nobena 
krivda in ker zasluži vse obzirnosti se sklene, da vojaška intendanea za 
Slovenijo, pri kateri se nahaja dotični računski akt, vzame v račun pone verj eni 
denar, pri tem računskem spisu, Zorjanu pa vrne iz svojega založenih 2.000 K. 
(Notranje) 

Občinam, navedenim v predmetnem spisu poverjen i št va za notranje stvari, 
se izplačajo iz. kredita za vojaške nastanitve v znesku 260.000 K doplačila, ka- 
kor jih je ugotovilo knjigovodstvo. Občinam Bohinjska Bistrica in Rateče, ki 
nista predložili točnega obračuna, se pa dovoli dnevna nastanitvena pristojbina 
Za moža s 50 v, tako da prejme občina Bohinjska Bistrica 2.204 K. občina 
Rateče pa 5.884 K. Preostali kredit se sorazmerno porazdeli med občine v 
Prckmurju, ki so stavile svoje zahtevke glede plačila nastanitvenih pristojbin. 
(Notranje) 

Poverjen ¡št vu za javna dela se izplača ¡z sredstev stvarne demobilizacije 
znesek 59.130 K 09 v kot refundacija prejemkov za inženirja Puticka4 od I. 
niarca do 30. novembra 1920 in za inž. Rucha za čas od I. februarja ¡920 do 28. 
februarja 1921, katere je poverjeništvo za javna dela plačalo iz svojega kredita 
7.0. čas ko sta bila imenovana zaposlena pri Gospodarski komisiji.fVVei/.v. 
5580/¡921. izvršeno) 

Slovensko obrtno društvo v Mariboru je prosilo podpore za obrtno razstavo v 
Mariboru, ki se priredi začetkom avgusta t.l. Predsednik deželne vlade se poo- 
blašča, da nakaže imenovanemu društvu primerno podporo, če društvo predloži 
natančno poročilo o programu ¡n stroških obilne razstave. (Preds, k spisu 
4761/1921, izvršeno) 

Odobri se od poverjeništva za kmetijstvo predloženo in od komisije za 
preosnovo javne uprave pregledana ¡n deloma popravljena naredba o usla- 
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novljenjii kmetijskih nadzorni štev pri okrajnih gl a varstvi li v Sloveniji, nadalje 
službeni pravilnik za okrajne kmetijske nadzornike v Sloveniji in službeni prav- 
ilnik za okrajne ekonome v Sloveniji. Ker gre za ustanovitev nove institucije, se 
naredba in oba pravilnika predložita v odobrenje ministrstvu za kmetijstvo in 
vode. (Precis, k spisu 4815/1921, izvršeno) 

Sprejme se naredba, s katero se razveljavlja naredba celokupne deželne 
vlade za Slovenijo z dne 4. avgusta 1919, štev. 647 o uničenju industrijskih 
podj et ij. (izvršeno) 

Poverjenik Ribnikar prosi v formalnem oziru, da se vsi osnutki naredb, o 
katerih naj razpravlja deželna vlada razmnože in dostavijo posameznim pover- 
jenikom, da jih imajo isti priliko preštudirali že pred sejo, ker bo na ta način 
razprava o naredbah olajšana in skrajšana. Tudi sicer naj referenti stavijo for- 
mulirane predloga po potrebi s kratko obrazložitvijo. Sklene se, da se bo v bo- 
doče poslovalo v smislu tega predloga. (Preels., izvršeno) 

Na državnih srednjih šolah in učiteljiščih je treba namestiti večje število pro- 
fesorjev in učiteljev. Rešiti pa je treba najprej vprašanje kom potence. Vodja 
poverjeništva za uk in bogočastje poroča, daje deželna vlada doslej imenovala 
uradnike ¡n tudi srednješolske profesorje do inkl. IX. činovnega razreda v last- 
nem delokrogu, od VHI. činovnega razreda naprej paje predlagala predloge za 
imenovanje pristojnim ministrstvom. Podobna je bila tudi praksa poverjeništva 
za pros veto v Zagrebu s to razliko, da je to poverjeništvo v lastnem delokrogu 
imenovalo srednješolske učitelje in profesorje tudi višjih činovnih razredov. Z 
novo ustavo bo šolstvo v naši kraljevini centralizirano in bodo vsa imenovanja 
spadala v kompetenco ministrstva pros vete oziroma vladarja. Pri tem bi pa 
utegnilo nastali vprašanje, če ne bo razlike med učitelji, ki bi jih sedaj imeno- 
vala deželna vlada in med onimi, kijih bo v bodoče imenovala centralna vlada. 
Po avstrijskih predpisih so spadala imenovanja srednjc-šolskih profesorjev in 
učiteljev v kompetenco ministrstva. Kakor je ministrstvo prosvete v slučaju 
imenovanja okrajnih šolskih nadzornikov v Sloveniji, ki spadajo po predmet- 
nem deželnem zakonu v kompetenco ministrstva, reklamiralo kompetenco za 
se, tako more ministrstvo prosvete reklamirati tudi kompetenco za imenovanje 
srednjc-šolskih profesorjev in učiteljev. Poleg tega nova naredba o provedbi na 
dinarske plače ne pozna činovnih razredov, ampak samo plačilne stopnje. Da se 
deželna vlada ¡zogne vsakim komplikacijam, predlaga vodja poverjeništva za u k 
in bogočastje, da se vsi predlogi za imenovanje profesorjev in učiteljev na 
državnih srednjih šolah in učiteljiščih predlože ministrstvu prosvete. Deželna 
vlada predloži ministrstvu individualne predloge, obenem pa mu sporoči tudi 
temo - oziroma ambo - predloge višjega šolskega sveta. Ta principijelni predlog 
vodje poverjeništva za uk in bogočastje se sprejme. (Uk in bogočastje) 

Na podlagi tega sklepa se sklene kakor sledi: 
Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Mihael Markič, profesor v 

Novem mestu za profesorja klasične filologije kot glavnega in slovenščine kot 
stranskega predmeta na I. državni gimnaziji v Ljubljani. 
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Ministrstvu pros ve te sc predlaga, da se imenuje Josip Žil ih5, bivši profesor 
goriške realke, za stalnega profesorja slovenščine in zgodovine na I. drž. gim- 
naziji v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Karel Kune , sedaj profesor 
na državni gimnaziji v Novem mestu, za profesorja matematike in fizike na I. 
drž. gimnaziji v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Mihael K a m bič7, sedaj nam. 
učitelj na drž. realni gimnaziji v Ljubljani, stalnim učiteljem za prostoročno ri- 
sanje na istem zavodu. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje dr. Milan Serko, sedaj pro- 
fesor na drž. gimnaziji v Novem mestu, za stalnega profesorja prirodopisa kot 
glavnega in matematike ter fizike kot stranskih predmetov na drž. realni gim- 
naziji v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Maks Pimnt8, sedaj profesor 
na državni gimnaziji v Kranju, za profesorja slovenščine kot glavnega in kla- 
sične filologije kot stranskega predmeta na državni realni gimnaziji v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje profesor dr. Frane Novak, 
Sedaj pri deljen drž. realki v Ljubljani, za stalnega profesorja franeoščiuc in lat- 
inščine kol glavnih predmetov na istem zavodu. 

Služba stalnega učitelja za matematiko in fiziko kot glavnih predmetov na 
državni realki v Ljubljani se zopet razpiše in sicer tedaj, ko napravi profesor 
Vrhovnik9 izpit iz geometričnega risanja. V razpisu se mora izreeno povedati, 
da imajo prednost listi prosilci, ki so izprašani iz geometričnega risanja. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje profesor Peter Zmilek za 
profesorja risanja kol glavnega, in geometrijskega risanja kot stranskega pred- 
meta na državni realki v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje dr. Anton Papež10, p ri deljen 
državni realki v Ljubljani, za profesorja kemije kol glavnega in prirodopisa kot 
stranskega predmeta na državni realki v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Frane Masera11, glavni 
učitelj državnega ženskega učiteljišča v Gorici, začasno pri deljen državni realki 
v Ljubljani, za profesorju prirodopisa kot glavnega in matematike ter fizike kot 
stranskih predmetov na državni realki v Ljubljani. 

Službeno mesto stalnega učitelja za slovenščino kot glavni predmet v zvezi s 
še enim modernim jezikom na državni realki v Ljubljani se še enkrat razpiše. V 
službovanje temu zavodu se p ride I i Josip Vuga, profesor trgovske akademije v 
Budjcvicah. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Leopold Andrée, pridcljcn 
državni realki v Ljubljani, za stalnega profesorja malemal i kc in fizike kot glav- 
nih predmetov na državni realki v Ljubljani. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje dr. Pavel Breznik12, sedaj 
pravi učitelj brez stalnega mesta na drž. realki v Ljubljani, za profesorja fran- 
coščine in nemščine na istem zavodu. 
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Služba sla 1 nega učitelja klasične filologije kol glavnega in slovenščine kot 
stranskega predmeta na državni gimnaziji v Kranju se ponovno razpiše. 

Ministrstvu prosvele se predlaga, da se imenuje dr. Maks Kovačič13, 
namestni učitelj na državni realki v Mariboru, za profesorja slovenščine in 
nemščine na istem zavodu. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje profesor Hilarijon Tofan, 
službeno prideIjcn državni realki v Mariboru, za profesorja zgodovine in 
zemlje p ¡sja na istem zavodu z obveznostjo, da napravi izpit iz slovenskega 
učnega jezika v d veli let ili. V poročilu se omeni, da profesor Tofan ni naš 
državljan. 

Služba stalnega učitelja za vpisno geometrijo in matematiko na državni re- 
alki v Mariboru se ponovno razpiše, ker edini prosilec .še ni usposobljen. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje profesor dr. Janko Kotnik, 
službeno pr¡deljen državni realki v Mariboru, za stalnega profesorja francoščine 
in slovenščine na istem zavodu. 

Služba stalnega učitelja za prostoročno risanje na drž. realki v Mariboru se 
ponovno razpiše. 

Služba stalnega učitelja za slovenščino in srbo-brvaščino ali drug moderni 
jezik na državni gimnaziji v Mariboru, se ponovno razpiše. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Allons Vales', začasni 
voditelj na drž. ženskem učiteljišču v Mariboru, za profesorja prirodopisa kot 
glavnega in matematike ter fizike kol stranskih predmetov na državnem 
moškem učiteljišču v Mariboru. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Josip Napotnik15 za pro- 
fesorja z dnem, ko je napravil popolni izpit t.j. z dnem 18. aprila 1921 in da se 
mu priznata dve povišiei po 600 din, nadalje da se imenuje za stalnega učitelja 
za francoščino in nemščino kol glavnih predmetov na državni realni gimnaziji v 
Celju. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Srečko Brodar1 , namestni 
učitelj na drž. realni gimnaziji v Ljubljani, za profesorja prirodopisa kot glav- 
nega, matematike in fizike pa kot stranski h predmetov na drž. realni gimnaziji v 
Celju. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje Josip Gorečan17, telovadni 
profesor na drž. učiteljišču v Ljubljani za profesorja telovadbe na drž. realni 
gimnaziji v Celju. 

Ministrstvu prosvete se predlaga, da se imenuje profesor dr. Frane Kotnik, 
službeno pride Ijcn drž. realni gimnaziji v Ptuju, za profesorja slovenščine na 
istem zavodu brez obveznosti naknadnega izpita iz filozofske propedevtike. 

Služba stalnega učitelja za prirodopis kol glavni, malem at i ko in fiziko kot 
stranska predmeta na državni realni gimnaziji v Ptuju se zopcl razpiše. 

Ministrstvu prosvele se predlaga da se imenuje dr. Karel Zelcnik18, namestni 
učitelj na državni realni gimnaziji v Ptuju, za profesorja francoščine in nemščine 
na istem zavodu. 
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Ministrstvu p ros vete sc predlaga, da sc imenuje Franc • lie, nan lesini učitelj 
na drž. realni gimnaziji v Ptuju /a profesorja klasične filozofije kot glavnega in 
slovenščine kot stranskega predmeta na istem zavodu. 

Ministrstvu pros ve te se predlaga, da se imenuje Josip Prijatelj19, vadniški 
učitelj na ženskem učitelj i šu v Gorici, pri deljen državnemu moškemu učiteljišču 
v Mariboru, v smislu § 48 U.S.P. glavnini učiteljem nn vadnicah izza dne I. 
oktobra 1920 brez. ozira na stalno učno mesto na kakem učiteljišču v Sloveniji. 

Ministrstvu p ros vete se predlaga, da se pomakne Alojzij Sodnik, sedaj pro- 
fesor na državni tel mišk i srednji šoli v Ljubljani, v Vili, činovni razred in sicer s 
pravno veljavnostjo z dnem I. januarja 1920. 

Ministrstvu p ros ve te se predlaga, da se imenuje dr. Alojzij Merhar2". vero- 
učitclj na državni realni gimnaziji v [j ubijan i, po § 4. drž. zakona z dne 19. 
septembra 1898, drž. zak. št. 173, za pravega veroučitelja z dohodki stalnega 
profesorja na srednjih šolah s pravno veljavnostjo z.dne I. junija 1920. 

Dr. Emil Sadu, pogodbeno nastavljeni profesor opisne geometrije na državni 
realki v Mariboru, se pogodbeno sprejme ludi za šolsko lelo 1921/22 v državno 
službo na islem zavodu, ker je lam ncobbodno potreben in ker svojo službo 
vestno in lojalno izpolnuje. 

NaduČilcIjcm Josipu Lasbacher-ju"1 v Rušah, Franu Pirkmajer in Šimenii Vi- 
her" se podeli naslov "šolski ravnatelj". 

Naslov "Šolski ravnatelj" se podeli Janku 2 i ravniku", nad učitelju v lì oro v- 
n ici, Janezu Leven"4, nad učitelju in voditelju IV. nicslue šole v Ljubljani, 
Francu Črnagoju", nad učitelj it in voditelju 4 razred nice na Barju in Juliju 
Slapšakii"6, nadučitelju in voditelju v Radovljici. 

Za kongres gledaliških igralcev, ki se vrši meseca avgusta t.l. dovoli deželna 
vlada subvencijo 20.000 K, (Preds.) 

Glede oddaje zdravilišča v Rogaški Slatini predlaga poverjenik za javna 
dela: L) Do jeseni, oziroma do konca letošnje sezije naj ostane sedanji ravnatelj 
Dolenc na svojem mestu, ker bi v upravi lahko nastale zmede, če bi se izpre- 
nienila med sezijo oseba zdraviliškega ravnatelja; 2.) ravnateljsko mesto se te- 
kom meseca julija 1.1. na novo razpiše; 3.) ravnatelju se prideli sosvet treh čla- 
nov, ki obstoji iz zdraviliškega zdravnika kol zastopnika kopaliških zdravnikov, 
zastopnika zdraviliške občine in enega zastopnika zdraviliških gostov, ki ga ti 
odpošljejo v sosvet iz svoje sredine. Sosvet sklicuje k sejam zdraviliški ravnatelj 
po lastnem prevdarku, ali pa tudi na zahtevo dveh članov sosveta. Sosvet služi 
ravnateljstvu kol pos veto valni organ ¡n ravnateljstvo ni vezano na izvršitev 
sklepa sosveta. Posel članov sosveta je časten. 

Svoj predlog utemeljuje poverjenik za javna dela, da ni med prosilci razun 
odstop i všega Če fula, nikogar, glede katerega bi bilo že naprej podano nekaj 
sigurnosti, da bi bil na mestu. Poleg lega ne bi bilo v korisl zdravilišča, da se 
spremeni oseba ravnatelja med sezono. Nadalje je sedanji ravnatelj Dolenc 
•zjavil, da zapusti svoje mesto takoj, ko bo imenovan novi ravnatelj, s fi i m ur bi 
bilo ogroženo redno nadaljevanje ravnatelj s k ih poslov. K temu omenja vodja 
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poverjen ¡št va za lik in bogočastje, da se proti Dolencu javlja vedno večji odpor, 
ki bi utegnil ogrožati dober prospeh zdravilišča. Najti se bodo mogla sredstva, 
da se prepreči vsako škodovanje zdravilišča od strani Do I enea. Poverjenik Rib- 
nikar povdarja, da zahteva že avtoriteta deželne vlade, kakor tudi interes zdrav- 
ilišča, da se namesti takoj nov ravnatelj.Istega mnenja je tudi poverjenik dr. 
Ravnihar. Predlogi poverjenika za javna dela pod točko I) in 2) so odklonijo. 
Sklene se, da se mesto začasnega ravnatelja zdravilišča v Rogaški Slatini podeli 
dr. Franu Šteru27, sedaj uradniku industrijske tvrdkc H art i g v Dun. Novem 
mestu, pod pogojem, da takoj nastopi službo. Poverjen ¡št vo za javna dela ga 
takoj brzojavno pozove, da se izjavi, če mu je mogoče ta pogoj sprejeti in 
službo takoj nastopiti. Ce bi to ne bilo mogoče, se mesto zdraviliškega rav- 
natelja začasno podeli majorju in profesorju na vojaški realki v Mariboru An- 
tonu Ivanoviču Meegcrju v Mariboru. 

Predaja ravnateljskih poslov se mora izvršiti popolnoma v redu. Po potrebi 
bo nadzoroval predajo v to delegirani vladni komisar. Način predaje določi v 
slučaju potrebe predsednik deželne vlade sporazumno s poverjenikom za javna 
dela. (Javna dela) 

Lastniku savskega mostu pri Otočah Jakobu Cerarju in drugom se dovoli 
zvišanje mostnine in siecr za osebo, kakor tudi za kolo in ročni voziček ter 
drobnico po 20 v, za težko živino 40 v, za cnovprežen voz 80 v, za dvovprežen 
voz I K. Mostnine so oproščeni orožniki, vojaki, naborniki in oni posestniki, ki 
so svoječasno odstopili svet za zgradbo bljižnicc do mostu. Tarifa velja do 
preklica, a najdalje za dobo enega leta. (Javna dela) 

Oskarju pl. Pongratzu se dovoljuje od 1.4.1921 pobirati na dravskem moslu 
pri Ormožu sledečo mostnino: za d vo v prego 4 K, za eno vprego 3 K, za osebo 
raz ven voznika 40 v, za avtomobil 6 K. Ta cenovni k je dovoljen za dobo ab- 
normalnih gospodarskih razmer, vendar za največ tri leta, oziroma do poteka 
koncesijske dobe. (Javna dela) 

Stavbenemu dijaškemu društvu se dovoli na mesto zaprošene cinkove plo- 
čevine za zgradbo društven ili prostorov na vit u Narodnega doma znesek 30.000 
K ¡z fonda za zgradbo in izvrševanje "Dijaškega doma". (Javna dela) 

Kores ponde nt pri premogovniku v Velenju Miško Sure se sprejme v državno 
službo in se imenuje pisarniškim asistentom v XI. činovnem razredu I. stopnje s 
1. majem t.l. (Javita dela) 

Pisar v kategoriji državnihslug Ivan Kenda se prestavi v kategorijo drž. po- 
duradnikov VI. stopnje z dnem 1. maja t.l. pod pogojem, da ni zadržka s prav- 
nega stališča, kar preišče predsedništvo deželne vlade. (Javna dela) 

Inž. Ferdinand Šinkovec se sprejme v državno službo pri državnem pre- 
mogovniku v Velenju kot obratni asistent s prejemki IX. plačilnega razreda I. 
stopnje z naslovom "rudarski komisar" ¡n sieer z veljavnostjo odi. maja 1921 
Ministrstvo za šume in rude se o tem imenovanju obvesti. (Javna dela) 

13 obrtnim stalnim delaveem pri državnih toplicah v Dobrni se zvišajo 
mezde za okroglo 20 % pričenŠi s 1 .junijem t.l. (Javna dela) 
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Z mesečno plačo nameščen emu osobju pri drž. toplicah v Doberni se zvišajo 
plače po predlogu upraviteljstva pričenši s 1. junijem t.L (Javna dela) 

6im z mesečno plačo nastavljenim nameščenec m v Rog. Slatini se zvišajo 
pričenši s 1. aprilom t.l. prejemki, kakor predlaga povcrjenišlvo za javna dela v 
svojem spisu št. 325/21. (Javna dela) 

Na predlog vodje po v. dr. Skabemeta se sklene, da se vsi predlogi za imeno- 
vanja, o katerih naj razpravlja deželna vlada, predlože poprej pred sed ni št vu 
deželne vlade. (Preds., izvršeno) 

Konec seje ob 14. uri. 

zapisnikar: predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lesovinski papir brc/, vodnega znaka. 
* Majdič Vinko, posestnik, trgovce. Rojen 1858 v Srednjih Jaršah pri Domžalah, 

umrl 1924 v Kranju. Po očetu je prevzel mlin v Kranju, ki gaje v lciih 1893-1897 
preuredil v enega največjih mlinov v Avslro-Ogrski. Z mlevskimi izdelki je zalagal av- 
strijske dežele, izvažal je ludi v prekomorske države, leta 1893 je začel uporabljati 
clckirično energijo v mlinu in v stanovanju. Bilje član raznih industrijskih in trgovskih 
¿druženj, 1919-1924 je bil predsednik zveze industrijalcev v Ljubljani in častni pred- 
sednik ljubljanskega vel esej ma. 

3 Šarabon Andrej, trgovce. Rojen I860 v Tržiču, umrl 1941 v Ljubljani. Bil je eden 
izmed pomembnejših trgovcev v Ljubljani. Bil je načelnik za Vodmatski okraj. 

4 Puliek Viljem ing., višji stavbni svetnik, speleolog. Rojen 1856 v Popuvkih na 
Moravskem, umrl 1929 v Ljubljani. Realko v Brnu, gozdarsko visoko šolo na Dunaju. 
V državno službo na Dunaju je vstopil 1885, postal je inšpektor za agrarne operacije, v 
Ljubljani je služboval od 1911 dalje inje bil višji stavbni svetnik. Posebej seje zanimal 
za Kras in kraške pojave, bil je raziskovalec Krasa in kraških pojavov. Bil je častni 
občan občine Planina. 

5 Žilih Josip, profesor. Rojen 1869 v lllebeah pri Radovljici, umrl 1957 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1890, zemljepis in zgodovino na Dunaju 1895, strokovni izpit 
1897 na Dunaju. Poučeval je od 1895 dalje v Ljubljani, 1897 v Novem mestu, 1898 na 
pomorski realki v Pulju, 1899 na učiteljišču v Kopru, 1901 na realki v Gorici, 1916 na 
realki v Ljubljani, 1919-1926 na I. gimnaziji v Ljubljani, 1926 je bil upokojen. 

6 Kune Karel, profesor. Rojen 1879 v Novem mestu, umrl 1950 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Novem mestu, matematiko in fiziko na Dunaju 1904. Poučeval je od 1906 dalje 
na realki v Ljubljani, 1910 na gimnaziji v Novem mestu, 1921 na 1. gimnaziji v Ljub- 
ljani, 1938 je bil premeščen na 2. gimnazijo v Ljubljani, 1946 je bil upokojen. Napisal 
je učbenike matematike in fizike za nižje razrede srednjih šol. 

7 Kambič Mihael, profesor. Rojen 1887 v Dragovanji vasi pri Črnomlju. Gimnazijo 
v Novem mestu, umetnostno akademijo v Pragi, profesorski strokovni izpit v Pragi 
1915. Profesor risanja je bil od 1915 dalje v Kufstcinu, 1918 v Ljubljani na 2. državni 
realni gimnaziji v Ljubljani. Bil je tudi slikar, razstavljal je v Kufsleinu, Ljubljani in 
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Beogradu. 
8 Pirnal Maks, profesor. Rojen 1875 v Zgornjem TuŠtanju pri Moravčah, umrl 1933 

v Ljubljani. Služboval je kol profesor na realki v Idriji 1902-1905, na gimnaziji v 
Kranju 1905-1921, v Ljubljani 1921-1922, v Mariboru 1922-1924, kjer je bil upokojen. 
Od 1930 je bival v Ljubljani. Bilje tudi literarni in krajevni zgodovinar. Svoje članke je 
objavljal v LZ, KM D in v nekaterih časnikih, o rudniškem gledališču v Idriji pa v Iz- 
vesti i h idrijske realke. 

9 Vrhovnik Franc, profesor. Rojen 1887 v Velikem Mengšu. Gimnazijo v Ljubljani, 
filozofsko fakulteto na Dunaju 1912, strokovni izpit na Dunaju 1913. Poučeval je na 
realki v Ljubljani od 1913-1942, v letih 1933-1935 je bil banovinski šolski nadzornik. 
Bil je član Sokola, Vodnikove družbe, Domovine in Zveze kulturnih društev. 

10 Papež Anton dr., profesor. Rojen 1869 v Stični, umrl 1931 v Ljubljani. Gimnazijo 
v Ljubljani, formacijo na Dunaju, kemijo v Gradcu in na Dunaju. Služboval je kot ke- 
mik od 1896 dalje pri kmetijsko-kemičnem poskuse val išču v Gorici, 1904-1918 je 
poučeval na realki v Gorici, 1919-1926 je poučeval na realki v Ljubljani, 1926 je bil 
upokojen. Objavil je več člankov o živalstvu, rastlinstvu in kemiji ter nekaj učbenikov 
za srednje šole. 

11 Masera Franc, profesor. Rojen 1876 v Kobaridu, umrl 1969 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Gorici 1896, prirodopis in matematiko na Dunaju. Poučeval je od 1902 dalje na 
realki v Gorici, 1904 na učiteljišču v Kopru, 1908 na ženskem učiteljišču v Gorici, 1916 
na realki v Ljubljani, 1921 na gimnaziji s slovenskim in nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani in na realki v Ljubljani in nato na 3. državni realni gimnaziji v Ljubljani, 1934 
ponovno na I. realni gimnaziji v Ljubljani, 1937 je bil upokojen. 

'" Breznik Pavel dr., profesor. Rojen 1892 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, 
francoščino in nemščino na Dunaju in v Parizu. Služboval je od 1914 dalje na Dunaju. 
1919 je postal profesor na realki v Ljubljani, nato na 2. državni realni gimnaziji v 
Ljubljani, 1941 je odšel v Beograd. Kot dijak je pisal pesmi, kasneje je bil tudi preva- 
jalec in publicist, od 1922 dalje je bil dopisnik francoskega lista L'Information Univer- 
sitaire. Napisal je tudi francosko slovnico. 

" Kovačič Maks, profesor. Rojen 1892 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, umrl 
1945 v ustaškem taborišču v Sarajevu. Gimnazijo v Mariboru 1911, filozofsko fakulteto 
je obiskoval v Gradcu, Pragi, promovirat v Gradcu 1918, profesorski izpit v Zagrebu 
1920. Poučeval je od 1919 na realki v Mariboru, 1925 na učiteljišču v Mariboru, 1933 je 
bil na prosvetnem ministrstvu v Beogradu, nato na gimnaziji na Ptuju, kjer je bil rav- 
natelj, 1938 je bil upokojen, 1939 je bil reaktiviran ter nameščen kot ravnatelj 
dvorazredne trgovske šole v Murski Soboti, 1940 je bil premeščen na moško realno 
gimnazijo v Sarajevu. 

14 Vales Allons, profesor. Rojen 1875 vGabrjah, umrl 1949 v Zagrebu. Gimnazijo v 
Gorici 1898, prirodopis in matematiko na Dunaju 1902, profesorski izpit 1903 na Du- 
naju. Poučeval je od 1902 dalje v Stoekerau-u, 1903 v Gradcu, 1904 v Moravski Os- 
tinavi, 1905 na učiteljišču v Mariboru, 1919 je postal vodja ženskega učiteljišča v Mari- 
boru, 1921 profesor na moškem učiteljišču v Mariboru, 1923-1937 na gimnaziji v Mari- 
boru, 1937 je bil upokojen in seje nato preselil v Zagreb. Napisal je šolske učbenike za 
mineralogijo, geologijo in prirodopis. 

15 Napotnik Josip, profesor. Rojen 1886 na Tepanjskcm Vrbu, umrl 1947. Gimnazijo 
v Mariboru 1906, nemščino in francoščino v Pragi, Berlinu, in na Dunaju, dopolnilne 
tečaje v Besançonu in Ženevi. Poučeval je od 1912 dalje na realki v Trstu, 1919 na gim- 
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naziji v Novem mestu, 1921 dalje na gimnaziji v Celju. 
16 Brodar Srečko dr., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 

1987 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, prirodoslovje na Dunaju, diplomiral v Zagrebu 
1920, doktoriral v Ljubljani 1939. Poučeval je na gimnaziji v Celju 1921-1939, nato v 
Ljubljani do 1946, ko je postal profesor za prazgodovino na filozofski fakulteti v 
Ljubljani, 1949 je postal dopisni, 1953 pa redni član SAZU. 1969 častni doktor Uni- 
verze v Ljubljani, 1975 dopisni Član JAZU, 1978 zaslužni profesor Univerze v Ljubl- 
jani. Bilje član mnogih strokovnih in znanstvenih združenj. Prejemnik Prešernove, Ki- 
dričeve in Avnojske nagrade. Odkril je paleolitsko najdišče Potočko Zijalko in Številna 
druga paleolitska najdišča po Sloveniji, Bosni in Srbiji. 

7 Gorečim Josip, profesor. Rojen 1864 v Novi Cerkvi pri Celju. Bilje profesor telo- 
vadbe na I. državni gimnaziji v Ljubljani 1903-1919, nato na učiteljišču v Ljubljani, 
1921 je bil premeščen na gimnazijo v Celju, kjer je bil 1933 upokojen. 

18 Zclcnik Karel dr., profesor. Rojen 1892 v Čmrlji pri Sv. Bolfcnku v Slovenskih 
goricah, umrl 1965 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1912, germanistiko in romanis- 
tiku na Dunaju in v Gradcu 1918, promoviral 1919. Poučeval je od 1918 dalje na gini 
naziji na Ptuju, 1920 je bil premeščen v Ljubljano in nazaj na Ptuj, 1926 na gimnaziji v 
Celju, 1945 na gimnaziji v Novem mestu, 1946 je bil upokojen. 

" Prijatelj Josip, nadučitelj. Rojen 1877 na Veliki Slcvici pri Kočevju. Učiteljišče v 
Ljubljani 1898, izpit za mcščanskošolskega učitelja. Poučeval je od 1898 dalje, 1904 v 
Tolminu, 1909 vadniški učitelj v Ljubljani, 1918 vodja zavoda Šolski dom v Gorici, 
1919 je bil odpuščen, 1920 dodeljen učiteljišču v Mariboru, 1922 premeščen na 
meščansko Šolo v Ormožu, 1933 ravnatelj meščanske Šole v Ormožu, 1938 je bil 
upokojen. Izdelal je reliefni zemljevid tolminskega okraja. 

20 Merhar Alojzij dr., veroučitelj, kanonik. Rojen 1878 na Jezici pri Ljubljani, umrl 
1942 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 1898, bogoslovje v Ljubljani 1902. Gregoriano 
v Rimu 1906. Bilje kaplan v Šmartncm 1902-1903, v Planini pri Rakeku, v Dobu pri 
Domžalah in v Sostieni, 1908-1924 je bil veroučitelj na 2. državni gimnaziji v Ljubljani 
in na ženskem učiteljišču v Ljubljani, 1924 je postal stolni kanonik ljubljanske škofije. 
Bil je pesnik in pisatelj, njegov psevdonim je bil Sil vin Sardenko. 

21 Lasbaeher Josip, nadučitelj. Rojen IS58 na Stavcšinskcm Vrhu pri Ljutomeru, 
umrl 1929. Učiteljišče v Mariboru 1879. Poučeval je pri Sv. Lovrencu pod Prežinom. 
1882 je bil premeščen v Črcšnjevec pri Slovenski Bistrici, 1890 v Ruše, 1891 je postal 
nadučitelj, 1921 šolski ravnatelj, 1924 je bil upokojen. V letih 1911-1921 je bil občinski 
predstojnik v Rušah. Bil je strokovni publicist, pisal je o metodah osnovnošolskega 
pouka. 

" Viher Šimen, nadučitelj. Rojen 1859 v Reki pri Rivoli. Učiteljišče v Mariboru 
1880, usposobljen za pouk sadjarstva in vinarstva na vinarski šoli v Mariboru 1912. 
Služboval je od 1880 dalje pri Sv. Lovrencu v Puščavi, 1885 v Ribnici na Pohorju, 1890 
v Vuzeniei, 1921 je postal šolski ravnatelj, 1924 je bil upokojen. 

""' Žirovnik Janko, nadučitelj. Rojen 1855 v Kranju, umrl 1926 v Kranju. Učiteljišče 
v Ljubljani 1873. Služboval je od 1873 dalje v Školji Loki in Ljutomeru, 1874 v Starem 
trgu pri Ložu, 1877 v Begunjah pri Cerknici, 1880 v Gorjah, kjer je postal nadučitelj, 
1890 je bil premeščen v Št. Vid nad Ljubljano, 1909 v Borovnico, ¡921 je poslal šolski 
ravnatelj, 1924 je bil upokojen. 

24 Levcc Janez, nadučitelj. Rojen 1855 v Radomljah, umrl 1937 v Ljubljani. Končal 
5 razredov gimnazije in 3 letnike učiteljišča v Ljubljani. Služboval je od 1876 dalje v 
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Borovniei, 1879 v Muratili na Štajerskem in pri Kapeli pri Radgoni, 1886 v Radečah, 
1887 v Mokronogu, 1889 v Boštanju, 1891 je postal nadučitelj v Radečah, 1901 je bil 
premeščen na 3. mestno deško ljudsko šolo v Ljubljani, 1911 na 4. mestno deško ljud- 
sko šolo v Ljubljani, 1918 je dobil naziv šolski ravnatelj. Na kmetijski šoli na Grmu pri 
Novem meslu si je 1888 pridobil usposobljenost za pouk sadjarstva in polj edel siva, 
1890 na Dunaju usposobljenost za pouk ročnih del. V Ljubljani je vodil obrtno nadal- 
jevalno šolo za umetno in oblačilno obrt, bil je Član izpraševalne komisije za pomožne 
šole. Aktivno je deloval v organih mestnega šolskega svela v Ljubljani. 1924 je bil 
upokojen. 

2,1 Črnagoj Frane, nadučitelj. Rojen 1865 v Črni vasi pri Ljubljani, umrl 1926 v 
Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani, 1889 kmetijski tečaj na Grmu pri Novem mestu. 
Služboval je pri Sv. Gregorju pri Kočevju, v Šmarlncm pod Šmarno goro od 1896 do 
upokojitve pa na Barju pri Ljubljani, kjer je dobil naziv nadučitelj in šolski ravnatelj. 
Aktivno je deloval v strokovni učiteljski organizaciji, pri učiteljski tiskarni, skrbel je za 
povzdigo šolskih vrtov. Upokojenje bil 1924. 

26 SlapŠek Julij, nadučitelj. Rojen 1874 v Rogačicah na Dolenjskem, umrl 1951 v 
Ljubljani. UČilcljišČe v Ljubljani 1894. Izpopolnjeval seje za pouk kmetijstva, vinar- 
stva, kletarstva, čebel arsi va in za šolsko vrtna rslvo. Služboval je na šolah v Trebclnem, 
Lcšah, Vodicah, Radovljici in Ljubljani, kjer je bil 1919-1936 ravnatelj šole na Prululi. 
Deloval je na raznih področjih družbenega življenja, bil je Član banovinskega šolskega 
sveta, urejal je Gasilski vestnik, objavljal je članke o vzgoji, šolskem delu, čebelarstvu, 
gasilstvu, alkoholizmu. 1937 je v jugoslovanskem kulturnem vrtu v Clevelandu odkril 
spomenik Ivana Cankarja. 

27 Štcr Franc dr., pravnik, banovinski svetnik. Rojen 1878 na Zgornjem Brniku pri 
Kranju. Pravo na Dunaju, promoviral 1910. Služboval je od 1906 dalje kol notarski 
kandidat, 1907 kot sodni praktikant, 1908 avskultant, 1912-1914 je bil v komercialni 
službi v Dunajskem Novem meslu, 1921 je bil imenovan za začasnega ravnatelja 
zdravilišča Rogaška S lai i na, 1932 je bil kot banovinski svetnik premeščen k banski 
upravi Dravske banovine, 1934 je postal upravnik zdravilišča Dobrna. 

201 ' 
ZAPISNIK 
201. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 9. JUNIJA 1921. 

Navzoči: podpredsednik deželne vlade Dobni k, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnih ar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, poverjenik za kmetijstvo 
Demšar, poverjenik za javna dela Jamni k, in vodja povelje ni šiva za u k in 
bogočasljc dvorni svetnik dr. Skaberne. 

Začetek seje ob 10. uri. 

V odsotnosti predsednika deželne vlade otvori sejo podpredsednik deželne 
vlade. 
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Poverjenik za javna dela poroča z oz¡rom na sklep deželne vlade z dne 7. 
junija, daje dr. Stcr odgovoril, da nastopi mesto zdraviliškega ravnatelja v Ro- 
gaški Slatini s 1. julijem t.L, v slučaju nujne potrebe pa tudi prej. Sklene se, da 
se dr. S ter brzojavno pozove, da svoje mesto nastopi čim preje, po možnosti pa 
še pred 15. junijem. (Javna dela) 

Točka 3,) predloga poverjenika za javna dela v seji dne 7. junija t.l. (vide 
sejni zapisnik) glede sosveta zdraviliškega ravnatelja v Rogaški Slatini, se 
sprejme z modifikacijo, da zastopnika zdraviliških gostov imenuje deželna 
vlada na predlog zdraviliškega ravnateljstva in da se v sosvet vpokliče kot četrti 
član zastopnik političnega oblast va v Rogaški Slatini, ko se bo isto ustanovilo. 
(Javna dela) 

Prošnja delavstva državne cinkarne v Celju, da se mu dovolijo gotovi depu- 
tati premoga, se odkloni. (Javna dela) 

Dr. Simonilschu v Rogaški Slatini se odvzame v seji deželne vlade z dne 22. 
aprila t.l. podeljeni naslov "zdraviliški zdravnik", ker se je izkazalo, da mu iz 
narodnostnih in državnih ozi rov tega naslova ni mogoče pustiti. (Javna dela) 

Asistentu na liecjski knjižnici v Ljubljani dr. Milku Kosu se dovoli enoletni 
dopust v svrho študija v inozemstvu. Vodja pove rje ni št va za u k in bogočastje 
poroča, daje predložil ta predmet v sklepanje deželni vladi, ker bi se mogle take 
prošnje še ponavljati. Vprašanje je, če je deželna vlada pristojna o lakih proš- 
njah odločevati, vendar pa predlaga, da sklepa deželne vlada o tem v lastnem 
delokrogu .Sprejeto tudi v formelncm oziru. (Uk in bogočastje) 

Sokolsko društvo v Radovljici prosi, da mu dovoli deželna vlada za gradbo 
Sokolskega doma podporo 100.000 K in utemeljuje svojo prošnjo s tem, da 
nima društvo sedaj primerne telovadnice in da tudi radovljiška ljudska Šola 
nima telovadil ice.Če se zgradi sokolska telovadnica, bo ista na razpolago tudi 
ljudski šoli, ki se v kratkem razširi v oscilira zredili co, kakor tudi drugim v 
poštev prihajajočim šolam. Vodja poverjeništva za uk in bogočastje predlaga, da 
se prošnji ugodi pod pogojem, da da sokolsko društvo v Radovljici svojo telo- 
vadnico na razpolago ljudski šoli v Radovljici kakor tudi drugim šolam, ki se 
bodo éventuel no tam ustanovile tako dolgo, dokler Šola ne bo imela morda 
lastne telovadnice. Če deželna vlada nima za to sredstev, naj se prošnja odstopi 
s toplini priporočilom zdravstvenemu odseku v Ljubljani, ker mora imenovani 
urad skrbeti za telesno vzgojo mladine. 

V posvetovalnico pride predsednik deželne vlade in prevzame predsedstvo 
seje. 

Na zgorajšnji predlog vodja poverjen ištva za uk in bogočastje se sklene, da 
se prošnja sokolskega društva v Radovljici pošlje najprej zdravstvenemu odseku 
£ vabilom, da poskrbi za primemo subvencijo. Če bi ta korak ne imel uspeha, se 
podvzamejo nadaljni koraki pri predsedništvu deželne vlade. (Uk in bogočastje) 

Ministrstvu pros vele se predlaga, da se imenuje profesor brez stalnega mesta 
Prane Zidar na stalnega učitelja nemščine kot glavnega in klasične filologije kol 
stranskega predmeta na l. drž. gimnaziji v Ljubljani. (Uk in bogočastje) 
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Učiteljici na Jesen ¡cali Mušič - N usser2 se dovoli, da sme ponavljati izpit iz 
slovenščine kot učnega jezika v pomladanskem terminu 1922. Analogna prošnja 
učiteljice K o kalj' se odkloni. (Uk in bogočastje) 

Višji šolski svet predlaga, da se sedanja nižja realna gimnazija v Kočevju 
postopoma izpopolni v popolni slovenski srednješolski zavod in da se razpiše 
ravnateljsko mesto. Vodja poverjen i št va za u k in bogočastje je mnenja, da 
vprašanje še ni godno za rešitev, dokler ni odobren novi proračun, ker ravnatelj- 
skoga mesta ni mogoče poprejc razpisati, dokler ni na razpolago kredit. Pover- 
jenik za socijalno skrb predlaga, da se predlog sprejme; seveda če proračun ne 
bo odobren se ravnateljsko mesto ne bo moglo razpisati. Sklene se, da deželna 
vlada predlaga ministrstvu pros vete, da se državna nižja gimnazija v Kočevju 
počenši s prihodnjim šolskim letom 1921/22 postopoma spremeni v višjo gim- 
nazijo s slovenskim učnim jezikom. Mesto ravnatelja se razpiše, ko bo za to 
odobren kredit. (Uk in bogočastje) 

Višji šolski svet predlaga, da se pieos nuje nemška realna gimnazija v Ljub- 
ljani v III. gimnazijo z nemškimi vsporedn¡carni, dokler so potrebne. K temu 
predlogu poroča vodja poverjeništva za uk in bogočastje, da nemške gimnazije 
začasno ne kaže iz zunanje politici!ili razlogov ukiniti, ker bi to utegnilo vplivati 
na postopanje Italijanov napram našim rojakom v Primorju. Vprašanje je ali naj 
ostane pri sedanjem ali pa naj se ustanovi III. realna gimnazija z nemškimi 
parnlclkanii. Potreba, da se ustanovi lil. realna gimnazija ni dokazana. Tudi 
predsednik deželne vlade in poverjenik za socijalno skrb sta mnenja, da obsto- 
ječe gimnazije v Sloveniji zadoščajo in da bi se z ustanovitvijo nove gimnazije 
le pom nože val duševni proletarijat. Pospeševati bi bilo treba mnogo bolj strok- 
ovno šolstvo. Po daljšem razmotri va nju sc z ozi rom na to, da število obstoječih 
gimnazij ne bo pomnoženo, in da tudi državni proračun ne bo bolj obremenjen 
kakor doslej, sklene, da se ministrstvu prosvete predlaga, da se s pričetkom šol- 
skega leta 1921/22 sedaj obstoječa državna realna gimnazija z nemškim učnim 
jezikom v Ljubljani preustroji v slovensko realno gimnazijo z nemški m i para- 
Iclkami, ki se pa pričenši z istim terminom postopoma opuščajo začenši z naj- 
nižjim razredom. (Uk in bogočastje) 

Vprašanje namestitve nemške gimnazije, oziroma III. realne gimnazije, kije 
postalo ak tue I no vslcd pogajanj med Kranjsko hranilnico in poštnim rav- 
nateljstvom v Ljubljani za nakup V i ran tov • hiše, se reši pozneje. Tudi če bi 
poštno ravnateljstvo to hišo res kupilo, bo poverjenik za socijalno skrb zahteval 
od poštne uprave, da preskrbi vsem strankam in zavodom, ki so tam nameščeni 
za nadomestilo. (Uk in bogočastje) 

Na predlog poverjenika za socialno skrb se sklene, da se višji šolski svet 
povabi, naj da šolskim ravnateljstvom in vodstvom navodilo, da pri sprejemanju 
šolske mladine v nemške šole previdno postopajo. (Uk in bogočastje) 

Dijaki-dobrovoljci so vložili obširno spomenico, v kateri prosijo, da se jim z 
ozirom na naredbo o dobrovoljcih izenačijo študijske podpore z onimi, kakor jih 
uživajo srbski dijak i. Vodja poverjen ištva za uk in bogočastje poroča, da se 
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izdeluje nova uredbi), s katero sc bodo • prihodnjim šolskim letom mi novo 
uredile podpore za visokošolsko clijaštvo. Z ozi m m na to predlaga, da naj se 
dijakom-dobiovoljccm dovoli za sedaj subveneija 40.000 K, Predlog se sprejme 
s prislavkom, da se podpora dovoli i/, sredstev Žitnega zavoda in da se pover- 
jen i št vu za uk in bogočastje pridrži razdelitev. (Uk in bogočastje) 

Deželna vlada je v seji 11, aprila t.l. principijelno sklenila, daje pripravljena 
dovoliti za izdajanje posebnega lista za mežiško dolino ¡z pro pagami nega l'onda 
90.000 K. Ker so se v smislu navedenega sklepa vsi merodajni faktorji izjavili, 
daje tak list za mežiško dolino potreben, se sklene, da se za izdajo posebnega 
lista za mežiško dolino, ki naj bi izhajal do končane razmejitve, izplača iz 
propagandnega fonda 90.000 K pod pogojeni, da bo list pisan v narodnem in 
državnem smislu ter da bo popolnoma nestrankarski. Subveneija se bo nakazo- 
vala v mesečnih obrokih. Izdajatelji morajo naznanili prcdseclništvu deželne 
vlade ime urednika, izdajatelja ¡n program lista. (I*reds, ad stew 5441/1921) 

Poslovalnica za begunske zadeve v Guslanju prosi, da bi seji prepustil preo- 
stanek narodnega sveta v Plibcrku v znesku 23.543 K 30 v, Rešitev se odloži, da 
se pojasni izvor navedenega zneska. {Preds, od štev. 46•9/1921) 

V posvetovalnico prideta likvidatorja VnovČcvalnicc za živino in mast rav- 
natelj Vnovčcvalnicc Čcsnik in ravnatelj deželne banke Miku ž. Ravnatelj Čcs- 
nik poda pregledno sliko o premoženjskem stanju Vnovčevalnice, ki izkazuje 
nad 2 milijona K aktiv. Ker pa so nekatere večje postavke med aktivi dubiozne. 
je ta prebitek negotov. Neugodno premožensko stanje Vnovčevalnice je posle- 
dica raznih pomožnih akcij, ki jih je moral zavod izpeljati. Tako je imela 
Vnovccvaliiica v Ljubljani 2, v Mariboru 1 in na Koroškem 4 mesnice, kjer seje 
razprodajalo meso nizko pod tržnimi cenami. Nadalje je morala Vnovccvaliiica 
po nalogu deželne vlade doplačati nad 900.000 K za živino, nakupljeno po 
prevraui. Neizterljive so osi a le večje vsote, kakor terjatev pri Koroški gospodar- 
ski družbi in pri okrajnem glavarstvu v Borovljah. Glavna upnika Vnovčeval- 
nice sta država in Kranjska deželna banka v Ljubljani. 

Da se likvidacija Vnovčevalnice čim preje izvede, je ravnatelj Ces ni k po 
naročilu predsedništva deželne vlade dne 14. maja t.l. sklical člane konzorcija, 
ki se poleguje za prevzem VnovČcvalnicc. Dosegel seje v bistvenih točkah, ki 
so razvidne iz zapisnika, sporazum. 

Poverjenik Ribnikar povdarja, da se mora Vnovccvaliiica čim preje likvidi- 
rati, ker je sicer nevarno, da se blago raznese in da se aktiva še bolj zmanjšajo. 
Na drugi strani pa smatra za koristno, da se institucija ohrani v obliki privatnega 
podjetja. 

Po daljši razpravi se sklene: 
Vnovccvaliiica za živino in mast v likvidaciji se izroči konzorciju mesarjev, 

katere zastopa Jakob J esili v Ljubljani. Ker občinski svet o stvari še ni mogel 
sklepati, zastopnik mestne občine ljubljanske ni mogel dati obvezne izjave 
glede udeležbe mestne občine. V pogodbi s konzorcijem se mora zasigurati 
mestni občini, da more naknadno stopiti v konzorcij z deležem ali brez deleža. 
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Nepremičnine in mobilni inventar Vnovčcvalnicc se izroči konzorciju na 
podlagi uradne cenitve, ki jo je izpeljala gradbena direkcija v Ljubljani dne 3. 
aprila 1921. Pri tem pa se dovoli konzorciju pri nepremični nah in strojih popust 
30 %; pri ostalem mobilnem inventarju naj se obstoja tudi pri 30 % popusta. Če 
bi konzorcij tega ne akceptiral, se mu more dovolili popust do največ 40 % ce- 
ni Ine vrednosti. Ti popusti pa se dovolijo konzorciju samo pod pogojem, da ta- 
koj plača kupnino. 

Na podlagi tega pri ne i pij • I nega sklepa sestavi ravnatelj Čcsnik takoj po- 
godbo s konzorcijem, ki postane za konzorcij obvezna s podpisom, za 
Vnovčevalnico pa pod pogojem, dajo odobri deželna vlada. 

V pogodbo se prevzamejo tudi določila o vzdrževanju mesnice za javne 
nameščence in ubožne sloje, kjer se bo meso prodajalo pod tržnimi cenami, 
dalje glede komisijske prodaje zalog blaga, pri čemur se sme konzorciju dovoliti 
6 % zaslužek. Glede prodaje drugega živega in mrtvega inventai j a, ki ni bil 
ocenjen, dalje glede prevzema osobja ter lokalov in nadaljevanje likvidacije, se 
sklene s konzorcijem dogovor po poročilu ravnatelja Česnika. (Izvršeno št. 
5880/192!) 

Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da izposluje imenovanje 
višjega vinars'kega nadzornika Bogoslava Skalickega za kmetijskega svetnika v 
VI. činovnem razredu državnih uradnikov in za referenta za vinarstvo pri 
poverjen i št vu za kmetijstvo v Ljubljani. (Precis, ad štev. 4309/1921) 

Konec seje ob 13. uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
" MuŠič Nusscr Matilda, učiteljica. Rojena 1893 v Lcitnu pri Gospe Sveti na Ko- 

roškem. Učiteljišče v Celovcu 1914. Službovala je od 1914 dalje v Radwegu, Tullsch- 
nigu in Podljubelju, 1918 kot začasna učiteljica v Porečah ob Vrbskcm jezeru in 
Rabsbergu, od 1920 dalje pa na Jesenicah. 

3 Kokalj Štefanija, učiteljica. Rojena 1883 v Ljubljani, umrla 1949 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Gorici 1902, strokovni izpit v Gorici 1904. Službovala je od 1902 dalje v 
Dolenji KoŠani, 1905 v Gorenjem Logatcu, 1919 v Ljubljani kot začasna učiteljica na 
manjšinski šoli, 1925 na dekliški meščanski Šoli v Ljubljani, 1933 na 6. deški osnovni 
šoli, 1937 na 6. mešani ljudski šoli za Bežigradom, 1939 je bila upokojena. 
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202' 
ZAPISNIK 
202. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 18. JUNIJA 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, podpredsednik deželne vlade 
Dobnik, poverjenik za pravosodje dr. Ravnihar, poverjenik za socialno skrb 
Ribnikar, poverjenik za kmetijstvo Demšar, poverjenik za javna dela Jamnik in 
vodja poverjeništva za uk in bogočaslje dvorni svetnik dr. Škaberne. 

Začetek seje ob 1/2 10. 

Starešinstvo Jugoslovanskega Sokolskcga Saveza prosi da pošlje deželna 
vlada na drugi pokrajinski zlet v Osjcku, k¡ sc vrši v dneh 27. - 30. junija t.l., 
svojega zastopnika. Predsednik deželne vlade poroča, da se sani ne more 
udeležiti zleta, ker mora biti na Vidov dan radi praznovanja državnega praznika 
v Ljubljani. Poverjenik za pravosodje dr. Ravni liar se naprosi, da pri navedenem 
zletu zastopa deželno vlado. (Izvršeno štev. 6310) 

Jugoslovansko napredno akademično društvo "Jadran" seje obrnilo na pred- 
sednika deželne vlade s prošnjo za pomoč pri snovanju podpornega fonda za 
napredne akademike. Vloga se pošlje najprej poverjen i št vu za uk in bogočastje, 
da stvar prouči. Na podlagi referata tega poverjen i št va bo deželna vlada pozneje 
event, sklepala, ali naj se podpornemu odseku za napredne akademike dovoli 
pomoč, (izvršeno štev. 6256) 

Društvo jugoslovanskih lekara priredi v dneh 4.-7. septembra t.l. v Ljub- 
ljani tretjo letno skupščino in prosi deželno vlado za podporo. Ker so take 
skupščine velikega pomena za medsebojno spoznavanje udeležencev iz 
razi¡čnili krajev naše kraljevine, in gotovo pospešujejo edinstveno državno 
misel, se imenovanemu društvu dovoli za nameravano skupščino podpora 
30.000 K iz fonda, ki gaje naložilo poverjeništvo za javna dela za akademski 
kolegij. (Precis, izpisek ad štev. 5675) 

Na predsedništvo deželne vlade so došle izjave župana v Sv. Vidu nad Val- 
dekom, dalje župana občine Krka v pol. okraju Litija in županstva občine Mul- 
java, s kate rem i funkcionarji imenovanih občin preklicujejo svoje podpise na 
izjavah za avtonomijo Slovenije. (Izvršeno štev. 6313) 

Predsedniku deželne vlade ni bila predložena še nobena izjava za avtonomijo 
Slovenije. Kar mu je o tem znanega, je izvedel ncofi cijel no iz časopisov. Ker pa 
je možno, da so bile avtonom¡stične izjave predložene neposredno centralni 
vladi, se sklene, da se zgoraj navedene tri vloge takoj predlože ministrstvu. 

Provizorični vladni konci p ist i Stanko Mašič , Fran Lcvičnik, dr. Anton Me- 
gušar, Ivan ŠubicJ in Ivan Milač se imenujejo okrajnim komisarjem v IX. či- 
novncni razredu. Provizorična vladna konci pi sta Bogomir Kobal ter dr. Alojzij 
Trstenjak in konceptni praktikant Janko Osojnik se imenujejo za definitivne 
vladne konci pi ste v X. čin. razredu. (P reds, ad 6177, 6563) 
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Komisija za upravo kranjske deželne imovine ne opravlja več oblastvenih 
poslov, ampak le lake posle, ki se nanašajo na finančno premoženje bivše voj- 
vodine Kranjske. Ker ni več povoda, da se obdrži pravna institucija veččlanske 
komisije, se odobri naredba, s katero se komisija za upravo kranjske deželne 
imovine razpušča in se njeni Člani odvezujejo svojih funkcij. Oskrbovanje in 
likvidacija imovine bivše vojvodine Kranjske se poverim poverjeni št vu za no- 
tranje stvari, (izvršeno štev. 5885) 

Vladni svetnik dr. Steska poroča o uvedbi začasnega občinskega reda za 
Prckmurje. Novi občinski volilni red velja tudi za Prek mur je, doc i m se glede 
ostalih občinskih predpisov tako izenačenje doslej še ni izvršilo. Potrebno paje, 
da se občinska uprava v Prek mu rj u čim preje uredi in da se tudi tam izvedejo 
občinske volitve. Štajerski občinski red je za Prckmurje manj prikladen, ker 
upošteva u mes no institucijo avtonomnih okrajnih zastopov, taki pa v Prek mu rj u 
ne obstojajo. Zato seje priredil za Prckmurje občinski red za Kranjsko, seveda s 
potrebnimi modifikacijami. Po referatu vladnega svetnika dr. Steske, ki navaja 
posamezne spremembe napram kranjskemu občinskemu redu, predlaga pover- 
jenik dr. Ravnihar, da se v osnutku uredbe oni paragrafi, ki se spreminjajo, radi 
boljšega pregleda navedejo v celoti. Osnutek uredbe o začasnem občinskem 
redu za Prckmurje se načeloma sprejme, stilizacija, ki se prilagodi predlogu 
poverjenika dr. Ravniharja, se pa prepusti predsedništvu deželne v lade. Os mite k 
uredbe se predloži ministrstvu notranjih del, da se izda kot kraljeva 
uredba.Odobri se tudi novi formular zaobljube občinskih predstojnikov in sve- 
tovalcev, (izvršeno št. 6299) 

Ker vlada velika nejasnost, kako naj se dopisuje z inozemstvom in ker še 
niso bili izdani v tem oziru enotni predpisi, se odobri osnutek okrožnice, ki 
začasno do ureditve od strani centralne vlade rešuje to vprašanje. 

Vslcd predloga poverjenika za javna dela v seji deželne vlade z dne 30. maj- 
nikti t.l. je ¡zdelalo poverjen i št vo za notranje razglas o policijski uri. Nn podlagi 
tega osnutka, ki se mora stilistično še predelati, se sklene, da se kot policijska 
ura v smislu § I. ministrske naredbe z dne 3. aprila 1855 določa: a) za letni čas 
od 16. junija do vključno do 15. septembra za mesta Ljubljana, Maribor, Ptuj, 
Celje in Novo mesto ter za zdravilišči Bled in Rogaška Slatina za gostilne 23. 
ura, za kavarne 24. ura; v vseh ostalih krajih za gostilne in kavarne 23. ura; b) 
za zimski čas, t.j. od 16. septembra do vštetega 15. junija za mesta Ljubljana, 
Maribor, Ptuj, Celje in Novo mesto,za gostilne 23. ura, za kavarne 24. ura; za 
ostale kraje za gostilne 21. ura, za kavarne 22. ura. 

Podaljšanje polieijske ure v izjemnih slučajih dovoljuje poverjeništvo za no- 
tranje stvari. 

Železniške restavracije smejo biti odprte čez policijsko uro do odhoda 
zadnjega potniškega vlaka pred polnočjo. 

Brezalkoholne restavracije in kavarne se ne smatrajo kot gostilne ali kavarne 
in niso podvržene policijski uri. 

Obrtna oblast more določiti za posamezne kraje ali za posamezne vrste 
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obmtov ali za posamezne obrale policijsko uro tudi prej, kakor je zgoraj dolo- 
čeno. 

Potniki se morajo v gostilnah s prenočišči sprejeti tudi po policijski uri. 
Odobre se tudi predlagana kazenska določila. (Notranje) 
Sprejme se naredba, s katero se razveljavita v polnem obsegu naredba ce- 

lokupno Narodne vlade z dne 9. januarja 1919, Št. 259 glede o mej i t va alko- 
holizma in naredba deželne vlade z dne 18. februarja 1920, Ur. I. št. 1 19 glede 
plesov, (izvršeno štev. 4046) 

Sklene se, da z razve Ijavlj e njem začasnih naredb z dne 9. januarja 1919, Ur. 
1. št. 259 in z dne 18. februarja 1920, Ur. 1. št. 119 stopi v veljavo zopet dekret 
dvorne pisarne z dne 12. maja 1827 o plesnih prireditvah. Vsled tega sme izda- 
jati dovoljenja za plese in plesne godbe samo politična oblast, ne pa občinski 
p red st oj n i k. (notranje) 

Sprejme se osnutek kraljeve uredbe, da pri upravnih poslih, kjer pred- 
videvajo občinski redi, veljavni v Sloveniji, dovolitev, pritrditev ali odobritev 
deželnega odbora odnosno deželnega zbora in event, vladarjevo sankeijo. preide 
ta pravica na deželno vlado za Slovenijo. Ob enem se razveljavlja naredba z dne 
24.januarja 1919, št. 308 glede pristojnosti pri nekaterih upravnih poslih, (iz- 
vršeno) 

V Sloveniji imamo za vsako materijo Šolske zakonodaje po troje zakonov; 
tako imamo po en kranjski, štajerski, koroški zakon o obiskovanju Šol, o us- 
tanavljanju in vzdrževanju ljudskih šol. o šolskem nadzorstvu (ustroju šolskih 
ob laste v), o pravnih odnošajih učitelj siva. K vsakemu teh zakonov je bilo 
izdanih še posebej mnogo špecijelnih zakonov, zlasti na Štajerskem, kjer so 
imeli prav lepe zakone na tem polju. (Pro domo: Sledeči odstavek je vzet po 
konceptu g. dvornega svetnika Skahemeta, Uk in bogovastje) 

Seveda odsevajo ti različni zakoni tudi vsakočasne politične razmere in so 
izraz "politike moči", ki se je uveljavljala v deželnih zborih in deželnih šolskih 
svetih. 

Posledica temu je, da imajo šolska oblastva velike težave pri upravljanju šol- 
stva in da zadevajo ob skoro nepremostljive zapreke. Čim razvitejši so taki par- 
likularni zakoni, tem težja je uprava v predelih, kjer je ni, tem večja je neena- 
kost v tako majhnem ozemlju, kakor je Slovenija. 

Zato seje na višjem šolskem svetu pojavljala opetovano želja po unifikaciji 
šolskih zakonov, pa da bi bila ta tudi samo delna. 

Sedaj pa, ko so bili izvoljeni novi občinski odbori po sorazmernem pred- 
stavništvu in je s starimi občinskimi odbori vred potekla tudi poslovna doba 
k raj ni m šolskim svetom in bo treba te na novo voliti, se poslavlja zahteva, da se 
preuredi ludi volilni sistem za volitev k raj ni h šolskih svetov, ker to ne gre, da bi 
po sorazmernem predstavništvu izvoljeni občinski odborniki volili zastopnike 
občin (staršev) po večinskem sistemu! 

Ko je poverjeništvo za uk in bogočastje o tem razmišljalo in preudarjalo tudi 
predloge višjega šolskega sveta (poročilo z dne 15. aprila 1921, št. 3720) in 

347 



vlogo Udruženja jugoslovanskih učiteljev z dne 28. januarja 1921, šl. 80, ki za- 
hteva preosnovo okrajnih šolskih svetov, seje u veri lo, da tudi ni mogoče več 
trpeti različnosti v teritorialnem obsegu okrajnih šolskih svetov in v načinu 
pogojev za oddajo učiteljskih služb. Nadalje je učiteljstvo samo želelo, naj se 
bivši štajerski zakon o disciplinarnem postopanju razširi na vso Slovenijo. 
Končno se je videlo neobhodno in najnujnejše potrebno, da se za Prckmurje. 
kjer sploh še ne velja noben šolski zakon, šolstvo uredi in postavi okrajno šol- 
sko oblastvo. 

Kako potrebna je unifikacija glede načina oddaje učiteljskih služb, naj po- 
jasni to-le: 

I.) Za službe na Kranjskem sestavlja terno krajni šolski svet, torej korpo- 
racija, ki je sestavljena po večini iz seljakov. 

Za službe na Štajerskem in Koroškem sestavlja temo okrajni šolski svet, 
krajni šolski svet ima pa samo pravico izjaviti svoje mnenje in priglasili svoje 
ugovore. 

Zalo pa višji šolski svet ni vezan na teme iz kranjskih šolskih okrajev, mar- 
več sme .imenovati tudi učitelja, ki ni v temi, mora samo pojasniti vzroke kraj- 
ne mu šolskemu svetu. 

Tembolj je vezan na terno okrajnih šolskih svetov iz Štajerske, tako da .sme 
imenovati nikogar izven terne. 

Nadalje mora, kadar hoče premestiti učitelja iz službenih ozi rov, višji šolski 
svet vprašati okrajni šolski svet, v Čigar območje hoče premestili učitelja. 

II. Glede sestave okrajnih šolskih svetov je treba omeniti, da se na Kranj- 
skem in Koroškem šolski okraj krije s političnim, na Štajerskem pa s sodnim 
okrajem. Na ta način imamo na Kranjskem 10 okrajnih šolskih svetov ob 10 
političnih okrajih, na Štajerskem pa 19 ob 7 političnih okrajih. To povzroča tudi 
velike stroške. 

Okrajni glavar in okrajni šolski nadzornik se morata voziti na seje okrajnih 
šolskih svetov na sedežih okrajnih sodišč. Tako je vodja okrajnega glavarstva v 
Celju predložil račun za okroglo 7.000 Kron za udeležbo pri 11 sejah okrajnih 
šolskih svetov v Gornjemgradu, Vranskem, Laškem in Šmarju. Kje so pa še 
računi ostalih okrajnih glavarjev in okrajnih šolskih nadzornikov ? 

Nadalje se zastopniki občinarjev na Kranjskem in Koroškem volijo po 
občinskih odborih, na Štajerskem pa po okrajnih zastopih, das i ravno li zastopi 
nimajo nobenih vezi s šolstvom in ne nosijo stroškov za Šolstvo. 

Končno je omeniti, da je poslovna doba okrajnih šolskih svetov na Kranj- 
skem, ki so bili postavljeni v letu 1912, potekla že leta 1918, da toraj okrajni 
šolski sveti poslujejo že tri leta preko svoje poslovne dobe. 

Tudi sta med člani kranjskih šolskih okrajev po dva zastopnika deželnega 
odbora, ki ga ni več. 

Pristojnost deželnih odborov je sicer prešla na deželno vlado, ali ta bi gotovo 
ne mogla ustreči zahtevam in željam vseh strank. Ob njih razcepanosti bi jih 
ostalo znatno število, ki bi se smatralo prizadeto, kakorkoli vlada izvrši imeno- 
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vanje.Zato je pravilno, da odloča o tem volitev in zakon števila. 
To vendar kriči po noveliranju šolskih zakonov in po unifikaciji! Ker ni 

mislili, da bi se novi državni šolski zakon uvedel in praktično izvršil, če narodna 
skupščina dela še tako brzo in točno, pred en ini letom, sem izgotovil načrte 
štirih uredb in sicer: 
I.) načrt za uredbo o oddaji učiteljskih služb na javnih ljudskih in meščanskih 
šolah v Sloveniji; 
2.) načrt za uredbo o sestavi in poslovanju krnjnih. okrajnih in mestnih šolskih 
svetov v Sloveniji razen Prek mu rja: 
3.) načrt za uredbo, s katero se predpisuje disciplinami postopni k za učitelje na 
javnih ljudskih in meščanskih šolah v Sloveniji; 
4.) načrt za uredbo o ustroju ljudskih in meščanskih šol v Preknuirju in o usta- 
novitvi okrajnega šolskega sveta v Murski Soboti. 

Vodja poverjen i št va za u k in bogočastje obrazloži glavne točke, ki so v 
načrtih nove aH izprcmcnjcnc ter sklene: "Povdarjam", I.) daje unifikacija po- 
trebna, 2.) daje minister za prosveto poveril, naj predložim načrte za uredbo, 3.) 
da sem izhajal s stališča, naj se najboljše vzame in predpiše, knr imajo kranjski, 
štajerski in koroški zakoni, 4.) da naj se izpremeni in m oderai zim samo to, kar 
je neobhodno potrebno in ustreza zahtevam časa, 5.) da naj se z unifikacijo po 
nepotrebnem ne razburjajo politične strasti in se ne poostruje že itak obstoječa 
politična napetost. Zato se predlogi izogibajo vsaki krivici in novotarijam, ki naj 
jih uvede šc-lc novi državni šolski zakon. 

Po teh izvajanjih prosim, naj deželna vlada, kateri vslcd nujnosti nisem mo- 
gel predložiti načrtov na sklepanje, vzame poročilo odobrujc na znanje in 
naknadno odobri predložitev načrtov za kraljevske uredbe." 

Na seji je bil predlog sprejet a z modifikacijo pod predlogu poverjenika A. 
Ribuikarjn in sicer z vsemi (petimi) glasovi proti glasu vodje poverjen i št va za 
uk in bogočastje, da se naknadno prosi naj se § 2. načrta za uredbo o sestavi in 
poslovanju k raj ni h, okrajnih in mestnih šolskih svetov v Sloveniji razen v 
Preknuirju izpremeni tako, da veroučitelj ne bo član krajnega šolskega sveta. 

Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da se strokovni učitelj na 
kmetijski šoli na Grmu Franc Malasck pomakne v VIII. činovni razred, (iz- 
vršena) 

Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da se pomakne ravnatelj 
kmetijske šole na Grmu dr. Albert Vcdcrnjak v VII. činovni razred, (izvršeno) 

Inž. Fran Mikuž se imenuje v IX. Činovni razred z naslovom, ki ga imajo 
drugi uradniki njegove stroke v tem činovnem razredu, (izvršena) 

Ministrstvu za kmetijstvo in vode se predlaga, da se Anton Strekelj imenuje 
višjim kmetijskim nadzornikom v VII. činovnem razredu, (izvršeno) 

Pisarniškemu vodji Ivanu Prose neu pri gospodarski komisiji za stvarno de- 
mobilizacijo se dovolijo kot pogodbenemu uradniku prejemki, ki so enaki pre- 
jemkom IX. činovnega razreda drž. uradnikov. Drugemu skladiščniku v istem 
uradu se zviša plača od 1.800 K na mesečno 2.000 K. Gospodaska komisija naj 
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poroča, če so ti prejemki primerni oziroma če bi bilo umestno, da se mu plača z 
ozirom na njegovo porabnost in družinsko stanje event, zviša do 2.400 K. (iz- 
vršeno) 

Osnutek naredbe o ustanovi ivi fonda za pospeševanje obrtnega kredita in 
nabavo obrtnih potrebščin se ne odobri, ker deželna vlada smatra, da zadostuje. 
če oddelek ministrstva za trgovino in industrijo uredi ta fond v lastnem delok- 
rogu, (izvršeno) 

Delegacija ministrstvu financ je urgirala odgovor glede odvedbe fondov in 
denamib zalog, kijih upravljajo nekateri uradi.Finančni delegaciji se odgovori, 
da ni mogoče odvesti nobenega fonda finančni deželni blagajni, ker imajo vsi ti 
fondi, bodisi po svojih statutih ali po nam cm bi ustanoviteljev določen namen, 
kateremu se ne smejo odtegniti. V ostalem se ti fondi tudi ne morejo smatrati 
kot državna lastnina, če tudi jih morda slučajno upravljajo državni uradi. (¡z- 
vršeno) 

Sprejme se naredba, s katero se deloma spreminja sestava komisije za 
upravo medicinskih fondov, (izvršeno) 

Mesto začasnega upravitelja studenčnega obrala v Rogaški Slatini se odda 
Janku Soslerju, irgoveu v Celju. Za lo mesto so se zg lasi I i ludi nckaleri invalidi. 
Ker pa nimajo potrebne kvalifikacije, njihovih prošenj ni mogoče upoštevati. 
(Pov. za javno dela) 

Poverjenik za javna dela poroča« da bo začasni ravnatelj zdravilišča v Ro- 
gaški Slatini Dolenc v kratkem brez službe, ker je 15. junija 1921 novi ravnatelj 
dr.Šter že nastopil svoje mesto. Poda pregledno poročilo o namestitvi Cirila 
Dolenca začasnim ravnateljem v Rogaški Slatini in o intervencijah pri 
zdravstvenem odseku, da sprejme Dolenca v svoj stalež. Končni rezultat je la. 
da je ministrstvo narodnega zdravja odklonilo sprejem Dolenca v službo pri 
zdravstvenem odseku v Ljubljani. Deželna vlada prej ko slej smatra, da je 
zdravstveni odsek dolžan po pogodbi, ki je bila sklenjena s komisijo za upravo 
kranjske deželne imovine glede uprave deželne prisilne delavnice, ravnatelja 
Dolenca sprejeti v svojo službo. Če bi zdravstveni odsek svoje obveznosti ne 
hotel izpolniti, naj tudi komisija za upravo kranjske deželne imovine ne prizna 
pogodbe. Poverj en i št vo za javna dela naj da Cirila Dolenca s posebnim dopisom 
na razpolago zdravstvenemu odseku,Dolencu naj pa izroči v tem smislu dekret. 
Poverj en i št vo za javna dela izplača ravnatelju Dolencu 1. julija 1921 dosedanje 
prejemke in sicer, če ni drugega kredita, na račun uprave zdravilišča v Rogaški 
Slatini. (Pov. zo javim delo) 

Poverjeništvo za socialno skrb je izdelalo po zaslišanju poverjen i šiva za pra- 
vosodje, zdravstvenega odseka, nadalje delodajalcev in delojemalcev osnutek 
novega poselskega reda, ki pa velja samo za hišne posle, ne pa za poljedelske ali 
obrtniške delavce. Poselski red upošicva zahteve poslov, kolikor to zahteva so- 
cialna pravičnost in niso s tem tangirani vitalni interesi službodajalccv. Naj- 
važnejše nove določbe napram prejšnjemu poselskemu redu so, daje vsakemu 
poslu zas ¡guran 9 urni nočni počitek, da dobi po dveletnem službovanju 1 teden 
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dopusta z dvojno plačo, nadalje da sc v pose (ski knjigi opusti spričevalo in da 
ima posel vsako drugo nedeljo, odnosno praznik cel prost popoldan. Poséis k i 
red se odobri. (Pov. za soc. skrb.) 

Konec seje ob 14.ini. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Leso vinski papir brez vodnega znaka. 
MaŠič Stanko, pravnik, sodnik. Rojen 1887 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 

1906, pravo na Dunaju, pravosodni izpit na Dunaju 1914, strokovni izpit iz politično 
administrativnega poslovanja v Ljubljani 1921. Služboval je od 1918 dalje kot 
provizorični koncipisl narodne vlade SMS v Ljubljani, 1919 pri okrajnem glavarstvu v 
Ljubljani, 1919 je postal okrajni komisar, 1924 vladni lajnik in rcfcrenl agrarne direk- 
cije v Ljubljani, 1925 je bil upokojen in nato reaktiviran v svojstvu okrajnega glavarja 
pri velikem županstvu v Ljubljani, 1927 je bil premeščen v Beograd, kjer je postal svet- 
nik, 1937 je bil premeščen v Slovenijo, postal je sodnik upravnega sodišča v Celju, 
1941 seje umaknil v Ljubljano, 1943 je bil dodeljen splošnemu oddelku pokrajinske 
uprave v Ljubljani. 

'! Šubie Ivan, pravnik. Rojen 1890 v Školji Loki. Gimnazijo v Ljubljani 1909, pravo 
v Gradcu. Služboval je od 1917 dalje kot koncepini praktikant pri deželni vladi v 
Ljubljani, po vojni je bil premeščen v Celje, kjer je postal mestni svetnik. 

203' 
ZAPISNIK 
203. SEJI: DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 23. J UNIJ A 1921. 

Navzoči: predsednik deželne vlade dr. Baltic, podpredsednik deželne vlade 
Dob ni k, poverjenik za socialno skrb Ri bui kar, poverjenik za javna dela J a nini k, 
poverjenik za kmetijstvo Demšar, in vodja poverjen i št va za nk in bogočasljc 
dvorni svetnik dr.Skabeme. 

Začetek seje ob 16 1/2 uri. 

Na poziv predsednika deželne vlade poroča k seji povabljeni šef oddelka 
ministrstva za trgovino in industrijo dr. Mam o nacionalizaciji kemične tovarne 
v Hrastniku. Trud, da bi se kemična tovarna v Hrastniku nacionalizirala, je ostal 
do zadnjega Časa brezuspešen, ker akcijonarji absolutno nočejo prodati akcij. 
Akcijski kapital družbe je bil doslej razdeljen na 125 akcij v nom. vrednosti po 
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] 0.000 K. Sedaj je v teku povišanje akcijskega kapitala za nadaljnjih 125 akcij z 
nominalno vrednostjo po 10,000 K, Od nov ili akcij bo dala družba 50 kosov 
Jugoslovanom. Od starih akcij je sedaj v jugoslov. rokah samo 10 kosov, Po 
mnenju referenta naj se oddajo akcije, namenjene akcijonarjem jugoslovanske 
narodnosti, samo takim osebam aH korporacijam, ki bodo imele neposredni in- 
teres na p ros peh u družbe, in ki bodo osebno pazile na njeno delovanje. Obrnil 
seje na predsednika kmetijske družbe, ker seje družba interesirala za udeležbo 
pri tem podjetju. Kakor paje doznal, družba sedaj nima gotovine in se ne bo 
mogla, vsaj ne z večjim kapitalom, udeležiti pri subskribciji novih delnic. 

K poročilu omenja poverjenik za javna dela, da se čujejo pritožbe, češ da se 
nameravajo izročiti akcije pod roko nekaterim zasebnikom. Sekcij ski svetnik dr. 
Mam izjavi, da mu o lakih pritožbah ni bilo nič znanega. Da se pa odvzame 
takim govoricam vsaka podlaga, bo predložil seznam vseli oseb in korporacij, ki 
se bodo prijavile za udeležbo pri kemični tovarni v Hrastniku, deželni vladi v 
odobrenje. Pri izbiri oseb, katerim naj se akcije oddado, je treba postopati po 
principu, da se akcije pride le samo onim, ki imajo res neposredni interes pri 
družbi, nikakor pa ne onim, ki bi, kakor banke, kupili akcije sanio v spekula- 
tivne namene. Izjava se vzame na znanje. 

Poverjenik za socialno skrb omenja s stališča svojega resorta, da se čujejo 
neprestano pritožbe delavcev kemične tovarne v Hrastniku proti preganjanjem 
in slabemu ravnanju od strani ravnateljstva. Med drugim so bili pred nedavnim 
časom odslovljeni trije delavci baje kot zaupniki državnega nadzornika. Omenja 
tudi, daje bil sekvester prej dvignen, kot je bilo to v našem interesu. Predlaga, 
da se z vsem povdarkom intervenira, da družba sprejme nazaj odstavljene tri 
delavec in da tudi sicer družba vse izvrši, kar ji državna oblast ukaže. Dr. Mar» 
poroča, da sta bila dva od odslovljcnih delavcev na intervencijo njegovega 
urada zopet sprejeta na delo, glede tretjega, ki je baje kršil delavni red, se bo pa 
izvršila najstrožja preiskava. Država sije zasigurala vpliv v družbo s tem, da bo 
družba 50 novih delnic dala akcijonarjem jugoslov. narodnosti, nadalje da bosta 
dva upravna svetnika Jugoslovana in da se nastavi za pod ravnatelj a Slovenec. 
(¡)Javna dela. 2) Trgovina in industr.) 

Poverjenik Jamni k opozarja v interesu državne cinkarne v Celju, da po- 
družnica kemične tovarne v Celju izdeluje žvepleno kislino, ki pa vsebuje žcl- 
ezo.Tako žvepleno kislino mora v porabljati državna cinkarna pri izdelovanju 
modre galice, ki ima v s led železnate primesi barvo kot železni sulfat. Produkt 
sam na sebi po kakovosti ni slabši, vendar ljudje v njega nimajo zaupanja. Od- 
delek za trgovino in industrijo bo posredoval, da bo kemična tovarna izdelavala 
tako žvepleno kislino, da ne bo v njej železa. 

Vodja okrajnega glavarstva v Ptuju je predložil predsedništvu deželne vlade 
spomenico, da naj bi se železniška proga, ki se sedaj trasira ¡z Murske Sobote 
čez Križevcc proti Ptuju, trasirala tudi naprej preko Brežic do Kočevja, da bi se 
tako ustvarila neposredna zveza z morjem. V tem smislu bo intervenirala tudi 
posebna deputacija pri ministrstvu za promet. Vodja glavarstva je predlagal, naj 
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bi to deputacijo spremljal član deželne vlade. Predsednik deželne vlade omenja, 
da tej želji pač ni mogoče ugoditi in da tudi nima pravega smisla odposlali v tej 
zadevi v Beograd člana deželne vlade, ker sta slovenska ministra dr. Kukovec in 
Pueelj o stvari informirana in bosta mogla storiti več, kakor bi mogel storiti član 
deželne vlade. Na predlog vodje poverjen i št va za uk in bogočastje se sklene, da 
se g. minister saobraćaja brzojavno opozori na priliod deputacije in naprosi, da 
deputacijo sprejme in po možnosti ugodi njenim željam, (izvršeno) 

Mestni občini mariborski se dovoli, da sme najeti pri mestni hranilnici v 
Mariboru proti običajnemu obrestovanju in amortizaciji posojilo 3 in Vi milijona 
kron in sicer 2 milijona kron za izpopolnitev elektriškega omrežja in 1,500.000 
K za preuredbo mestne plinarne v Mariboru, (notranje) 

Dekanatu tehniške fakultete v Ljubljani se dovoli na njegovo prošnjo iz sred- 
stev stvarne demobilizacije brezobrestno posojilo v znesku 1 milijon kron in 
sicer za opremo in inventar kemičnega inštituta 750.000 K, za opremo prostorov 
v zgradbi tehniške fakultete pa 250.000 K. (Pretiš. 6636/1921) 

Mestni občini Kamnik se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije brezo- 
brestno posojilo 250.000 K. Posojilo bo porabila mestna občina za adaptacije, 
zlasti za one, ki so potrebne za povzdigo tujskega prometa. (Preds.) 

Ravnatelj VnovČcvalnicc je predložil v smislu sklepa deželne vlade z dne 9. 
junija 1921, predsedniku deželne vlade kupno pogodbo, sklenjeno med 
Vnovčevalnieo in konzorcijem mesarjev glede prevzema posestva in objektov 
VnovČcvalnicc na Zelenem hribu in 4 izjave konzorcija, in sicer glede odkupa 
premičnin, glede nadaljnega vzdrževanja aprovizačnih naprav, glede prevzema 
zaloge blaga v komisijsko prodajo in glede pomoči pri likvidaciji VnovČcval- 
nicc. Pogodbo, ki je za Vnovčevalnieo še neobvezna in izjave, ki se bodo 
vsekakor morale prevzeti tudi v pogodbo, bo treba pregledati v formalnem 
oziru. Najprej paje treba rešiti vprašanje, če se lahko pogodba takoj sklene, ali 
je treba poprej izvršiti pogajanja z mestno občino ljubljansko. Deželna vlada v 
tem oziru vstraja pri sklepu z dne 9. junija 1921, da se mora namreč mestni 
občini na vsak način dati možnost, da se udeleži pri prevzemu VnovČcvalnicc z 
deležem ali pa tudi brez deleža. V tem oziru se mora prevzeli v pogodbo s kon- 
zorcijem primerna klavzula. Seveda pa bi bilo treba ugotoviti, v kakšni meri bi 
se mestna občina mogla udeležiti z deležem pri konzorciju. Ker občinski za stop 
ljubljanski še ni konstituiran ter mestna občina v (cm pogledu ne more lačas 
podati obvezne izjave, se radi nujnosti sklene, da se v predmetu zaslišijo zas- 
topniki klubov posameznih v občinskem svetu ljubljanskem zastopanih poli- 
tičnih strank. Posvetovanje se bo vršilo pri deželni vladi pod vodstvom pover- 
jenika za socijalno skrb v soboto dne 25. junija ob 4. popoldne, (izvršeno) 

Predsednik poroča, daje dal na razpolago grofu Bcgoucnu" uradni avtomo- 
bil. Univerza, katere gost je grof Bcgouen, bo mogla plačali stroške za 
vzdrževanje avtomobila samo za dva dni. Ker je kredit predsedništva deželne 
vlade za uradni avtomobil jako tesen, poroča predsednik deželne vlade, da bo 
kril posebne .stroške, ki bodo nastali vsled sprejema grofa Begouena, iz fonda za 
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izredne podpore. Se vzame na znanje. 
K seji poklicani gradbeni direktor KI in ar poroča, da je poverjen ist vo za 

javna dela sklenilo z zastopnikom kneza Auerspcrga pogodbo za nakup 
stavbišča nekdanjega knežjega dvorca. Lastnik je bil s kupnino zadovoljen, so- 
dišče pa je kot nadzorstvena oblast nad fidejkomisi odreklo pogodbi veljavnost 
in odredilo cenitev po dveh zapriseženih cenilcih, ki sta cenila svet po 180 K za 
m". Gradbena direkcija je cenitev z obširno motivirano vlogo izpodbijala in do- 
segla, daje sodišče odredilo ponovno cenitev, pri kateri je bilo stavbišče cen- 
jeno po 100 K za in". Gradbeni direktor KI mar poroča, da se mu ta cena ne zdi 
pretirana. Ponovna predstavka pri sodišču ne bi imela uspeha. Nastane 
vprašanje, ali naj se stavbišče nakupi po ceni zadnje sodne cenitve, ali naj se 
počaka, da bo sprejeta nova ustava, s katero bodo odpravljeni tudi fidejkomisi in 
s tem tudi ovire za prosto pogodbo z lastnikom. Ker kupna cena 100 K za m" ni 
pretirana in se odprava Itdcjkomisov praktično ne bo mogla tako hitro izvršiti, 
nadalje ker bi lastnik tudi tedaj, če bi mogel z zemljiščem prosto razpolagati, 
pozneje lahko zahteval višjo ceno, se sklene, da se stavbišče po dogovoru z 
zastopnikom kneza Auerspcrga in po zaslišanju finančne prok urni ure kupi po 
ceni 100 K za m". Kupnina se provizorično, dokler ni odobren v državnem pro- 
računu potrebni kredit, poravna ¡z sredstev stvarne demobilizacije, če bi pa tam 
ne bilo v pravem času na razpolago potrebne gotovine, pa iz fonda, ki gaje v ta 
namen rezerviralo poverjeništ vo za javna dela. (Javna dela) 

Konce seje ob 18. uri. 

Zapisnikar: Predsednik: 
Dr. Bogataj l.r. Dr. Baltic l.r. 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovi nsk i papir brez vodnega znaka. 
2 Begoucn Henry grof, francoski arheolog in publicist. Rojen 1863, umrl 1956. Bil je 

profesor za prazgodovino na univerzi v Toulousu. 1919 je objavil pisma s potovanja p» 
Jugoslaviji. 
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204' 
Z A I» I S N I • 
204. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO 
Z DNE 9. JULIJA 1921. 

Navzoči: podpredsednik deželne vlade Dobntk, poverjenik za pravosodje dr. 
Ravnihar, poverjenik za socijalno skrb Ribnikar, poverjenik za kmetijstvo 
Demšar, in poverjenik za javna delaJamnik. 

Začetek seje ob 16.uri. 

V s led službene odsotnost i predsednika deželne vlade, ki se mudi v 
Beogradu, predseduje seji podpredsednik deželne vlade Dobni k, ki je sejo tudi 
sklical. 

K seji povabljeni vladni svetnik dr. Rutar poroča o stanju razpoložljive goto- 
vine Gospodarske komisije za stvarno demobilizacijo. Tačas je na razpolago 
gotovine okrog 2 '• milijona kron. Od te svote so angažirani že razni večji zne- 
ski, tako daje na razpolago še okrog 750.000 K. Večje svotc bo Gospodarska 
komisija izkupila še pri likvidaciji Stmišča. V Ij ubij ans k ili skladiščili je na raz- 
polago blaga za približno '/2 milijona kron. Z razpoložljivo gotovino se razpo- 
laga kakor sledi. 

Glavnemu odboru za obdelovanje ljubljanskega barja v Ljubljani se dovoli iz 
sredstev stvarne demobilizacije brezobrestno posojilo 100.000 K za vzdrževanje 
glavnih od vodu ili jarko v.Natanćncj še modalitete naj določi Gospodarska ko- 
misija po dogovoru z glavnim odborom za obdelovanje barja, (izvršeno) 

Pogorelecm iz vasi Migojnica pri Zab tikove i se dovoli iz sredstev stvarne 
demobilizacije brezobrestno posojilo 150.000 K pod pogojem, da stranke vrnejo 
dotične zneske iz odškodninskih zneskov, ki ¡ili dobe v odškodninski pravdi, ki 
bo v nekaj mesecih končana. Razdelitev brezobrestnega posojila izvrši celjsko 
okrajno glavarstvo in istočasno zavaruje pri sodišču, da se ob izplačilu priznanih 
odškodnin na posameznike odpadli deli brezobrestnega posojila odtegnejo in 
vrnejo de mobilizacijskemu fondu, (izvršeno) 

Občini Bojane i v Beli Krajini se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije 
podpora 20.000 K za zgradbo najnujnejše polne zveže do drugih cest. Občina 
namreč nima nikake cestne zveze s sosednimi vasmi ter na okrajno oziroma 
deželno cesto, (izvršeno) 

Občini Osilnica (okraj Kočevje) se dovoli iz demobilizaeijskcga fonda pod- 
pora 50.000 K kot prispevek za zgradbo visečega mostu preko Kulpe. (izvršeno) 

Bo potresu prizadetim in pri dosedanjih podporah uevpoštevanim posest- 
nikom iz Krške vasi se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije podpora 80.000 
K. Podpora se razdeli polom krškega okrajnega glavarstva tako da bodo pod- 
pore deležni posestniki sorazmerno z višino utrpljcnc škode, (izvršeno) 

Občini Pij ava gorica okraj Ljubljanska okolica se dovoli iz demobilizaeij- 
skcga fonda podpora 15.000 K za ureditev občinskega živinskega napajal išča 
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oziroma rezervarJB zu pitno vodo. (izvršeno) 
Mestni občini Črnomelj se dovoli iz demobilizacijskega fonda brezobrestno 

posojilo 100.000 K proti odplačevanju v 40 anuitetah in sicer za popravo črno- 
maljskega vodovodu, (izvršeno) 

Kmetijski družbi za Slovenijo se dovoli iz de mobilizacijskega fonda podpora 
200.000 K v svrho razdeljevanja podpor nasini k met oval ceni za potovanja v 
Srbijo. Iz državnopol ¡tienili razlogov je največje važnosti, da se naši kmetovalci 
spoznajo z razmerami srbskih kmetovalcev in da potujejo v to svrho v Srbijo. 
(Uvršam) 

Okrajnemu zastopn ptujskemu se da proti kreditiranju kupnine iz demobili- 
zacijske mase na razpolago primerni tovorni avto in stroj za trenje gramozu in 
podporo 30.000 (tridesettisoč) K. (izvršeno) 

Simonu Pesck-u, stanujočemu v Zlatoličju okraj Ptuj je verižniški urad 
zaplenil kravo in jo prodal za 7.300 K, dočim je kupnina znašala 10.506 K. Ker 
je bila za p I en ite v pozneje preklicana, je bila Pesku izplačana vsota 7.300 K. Ker 
ima pa imenovani še vedno občutno škodo, se sklene, da se mu diferenca 3.206 
K izplača iz fonda odseka za prehrano, ki se je nabral iz izkupička za zaplenjena 
živila in iz denarnih glob. (izvršeno) 

Posestniku Mihaelu Lahu v Gnbcrniku okraj Maribor se dovoli ¡z sredstev 
stvarne demobilizacije podpora 3.000 K kot delna odškodnina za konja, ki ga 
mujc ubil leta 1919 nek srbski vojak. Ta podpora je iz političnih razlogov po- 
trebna, da se utrdi pri prebivalstvu zaupanje v državne oblasti, (izvršeno) 

Iz nadalje razpoložljivih sredstev stvarne demobilizacije se določi znesek 
200.000 K za razdolžitev uradništva in sicer kot brezobrestno posojiloma urad- 
nike je posebno ugodno, da pri sedanji knrzni diferenci plačajo svoje dolgove 
pri kreditnih zavodih v Avstriji. Znesek se bo nakazal poverjeništvu za socijalno 
skrb. (izvršeno) 

Prostovoljnemu gasilnemu društvu v Št.Janžu na dravskem polju, pošta Ptuj, 
se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije podpora 2.000 K za nabavo oziroma 
popravilo gasilnega orodja, (izvršeno) 

Glasbeni Matici v Ljubljani se dovoli ¡z demobilizacijskega fonda podpora 
100.000 K, ki se bo nakazala potem ko bo realizirano posojilo 200.000 K z;i 
ra zdo I ži te v ura d n išt va. (izvršeno) 

Za Vajeniški dom v Ljubljani se dovoli iz demobilizacijskega fonda podpora 
400.000 K, ki se bo izplačala na naslov poverjen i št va za socijalno skrb potem, 
ko bo realizirana podpora za Glasbeno Matico in posojilo za razdolžitev urad- 
ni št va. (izvršeno) 

Za učiteljski konvikt se dovoli iz sredstev stvarne demobilizacije podpora 
200.000 K, ki se bo realizirala potem, ko bodo izplačane podpore za Glasbeno 
Matico, za Vajeniški dom in posojilo za razdolžitev uradništva. (izvršeno) 

Franu Tršarju na Vrhniki je bil iz demobilizacijske mase prodan zračni kom- 
presor za 4.500 K. Stroj paje vreden kakor je dognala naknadna ocenitev strok- 
ovnjakov najmanj 20.000 K. Sklene sc, da se zahteva od Trša rja doplačilo 
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15.500 K. Če bi pa od njega ne bilo mogoče izterjati doplačila, se pa mora za- 
htevati povračilo od tedanjega predsednika Gospodarske komisije Ogrina, kije 
stroj ocenil, (izvršeno) 

Gospodarski komisiji za stvarno demobilizacijo se dovoli, da produ n;i 
50.000 K cenjeno lokomobilo Gospodarske zadruge ljubljanskih mizarskih moj- 
strov v Ljubljani za izjemno ceno 30.000 K.Gospodarska komisija si pa pridrži, 
da sme stroj vzeti nazaj, če bi ga hotela zadruga prodati, (izvršeno) 

Komanda mesta je v letu 1919 izplačala ujetniških pristojbin skupaj 51.373 
K 83 v, od lega pa proti predpisom vslcd pomote posluj oči h vojaških uradnikov 
znesek 36.115 K. Ker za ta znesek ni kritja, se sklene, da se prevzame na račun 
deželne vlade podobno kakor se izplačujejo na račun deželne vlade vsi službeni 
prej en) k i še ne sprejetih častnikov. Komandanta mesta namreč ne zadene pri 
lem neopravičenem izplačilu nikaka krivda, od pereipijcnlov pa izplačanih 
pristojbin tudi ni mogoče izterjati. (Pav. za nalranje k spisu l(¡.219/¡92¡) 

Vladni svetnik dr. Rular odide. V posvetovalnico pride ravnatelj Vnovčeval- 
nice Česnik. 

Deželna vlada je v seji dne 23. junija 1921 sklenila, da se pred odobritvijo 
pogodbe ni cd Vnovčevalnico in konzorcijem za prevzem Vnovčevalnice zas- 
lišijo zastopniki klubov posameznih v občinskem svetu ljubljanskem zastopanih 
političnih strank. Posvetovanje seje vršilo dne 25. junija pri deželni vladi pod 
predsedstvom poverjenika Ribnikarja. Udeležili so se zastopniki vseh klubov, 
raz ven demokratskega in komunističnega. Zapisnik o posvetovanju leži v spisu 
pred sedn i šiva deželne vlade, (izvrši ravnatelj Česnik) 

Zastopniki klubov so se izjavili, da ne morejo dati nobene obvezne izjave, 
smatrali pa so za najprimerneje, da se odločitev odloži do konstituiranja občin- 
skega sveta ljubljanskega. Ravnatelj Česnik predlaga, da naj se zadeva takoj 
'cši, ker je režija pri likvidaciji Vnovčevalnice precej visoka in ker konzorcij 
pozneje morda ne bo več pripravljen prevzeli Vnovčevnlnico pod sedanjimi 
pogoji. Sklene se, da se pogodba, ki jo je konzorcij že podpisal, sme podpisati 
ludi od strani Vnovčevalnice če konzorcij pristane še na sledeče pogoje, ki se 
morajo vzeli v pogodbo in sicer: 

Deželna vlada nadzoruje poslovanje konzorcija po svojem zastopniku, ki 
"Da pravico prisostvovati sejam in in h ¡birati vsak sklep in ukrep konzorcija, ki 
nasprotuje javnim interesom. 

Mestni občini ljubljanski je zasigurana pravica, da se udeleži pri konzorciju 
brez deleža ali pa z deležem v taki višini, da dobi največ en delež to je 20 % 
založenega kapitala. Nadalje se mestni občini ljubljanski zasigura, da sme 
polom svojega zastopnika izvrševati efektivno kontrolo nad poslovanjem kon- 
zorcija. 

Konzorcij sme v prvih petih letih ustaviti poslovanje samo z od ob l'en jem 
deželne vlade, ki se pa sme izdati samo tedaj če konzorcij dokaže, da brez lastne 
krivde ne more več vzdržavali obrata.Tekom prvih petih let sme konzorcij pro- 
dati podjetje samo z obveznostmi te pogodbe. Mestni občini ljubljanski se pri- 
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drži tako za ta slučaj kakor tudi za po/n ej • predkupna pravi ea. 
V naredbi • ustanovljenju kmetij ski li nadzornikov i D službenih pravilnikih 

za okrajne kmetijske nadzornike in okrajne ekonome se spremene službeni 
naslovi tako kakor jih imajo odgovarjajoči fnkcijonarji v Srbiji, (kmetijstvo) 

Prošnja delavstva državne cinkarne v Celju za zvišanje mezd se sedaj 
odkloni, bo se pa éventuel no vpoštevala potem, ko pride cinkarna v nominine 
razmere. (Javna dela) 

Vprašanje namestitve politične ekspoziture v Rogaški Slatini se odgodi, ila 
se vrne predsednik deželne vlade. (Javna dela) 

Avtorcferat poverjen i Št va ZìI javna dela se likvidira in sicer najkasneje v 
dveh mesecih. Materija lije se morejo Čim p reje družbenim potom prodati. 
Nameščencem pri avtoreferati: in sicer tipkarici Mariji PodboršČek, skladiščnik» 
• i težn i k 11 in slugi Adam it Lewiekyjii se odpove služba s pogojenim d va me- 
sečni m rokom. Likvidacija se izvrši pod nadzorstvom knjigovodstva pover- 
jen iš t VìI za javna dela. Evidenca avtomobilov v Slovenijo se prenese na pover- 
jen išt vo za j • vn a dela oziroma gradbeno direkcijo. V istem roku se odpove 
služba tudi avto referen t u Pertot li, ki je ravno tako kakor ostali uslužbenci 
avto referata nameščen pogodbe •• proti dvomesečni odpovedi. (Javna dela) 

Zdravilišče v Dobcrni je dobilo svoj čas od Gospodarske komisije za stvarno 
demobilizacijo avto, katerega paje zdravilišče naprej prodalo. Prodaja avtomo- 
bila se naknadno odobri. (Javna dela) 

Pritožba dr.Simonitscha proti sklepu deželne vlade, da se mu odvzame 
naslov "kopališki zdravnik" se kol nedopustna ¡i limine zavrne. Poverjen i št vo za 
javna dela naj ponovno opozori dr. Trcota, daje nedopustno če skuša pomagati 
dr. Simonitsclin, da se napravi sklep deželne vlade ilnzoričen. (Javna dela) 

Ker je bila komisija za upravo kranjske deželne imovine razpuščena. se na 
predlog poverjenika Ribnikarja sklene, da se višjemu ravnatelju Zamidi, ki kot 
referent poverjen i št va za notranje izvršuje posle likvidaeije pride I i sosvet treh 
članov. V sosvet se imenuj eia prejšnji načelnik komisije dr. Gregorič in prof. 
Breznik. Tretjega Člana določi vodstvo Samostojne Kmetijske Stranke, (iz- 
vršeno) 

Poverjenik za kmetijstvo opozarja, da so najemnine lovov vsled visokih na- 
jemnin doseženih v zadnjem času na javnih dražbah zelo neenakomerne. 
Mnogoteri lovi se ne morejo dati na dražbo, ker so bile najemninske pogodbe za 
daljšo dobo in to deloma nepostavno podaljšane. Predlaga, da naj se razveljavijo 
vsa podaljšanja najemninskih pogodb in da se vsi taki lovi oddajo na javni 
dražbi. Ker se predlog v okviru obstoječih predpisov ne more sprejeti, se sklene, 
da se gozdarski oddelek opozori, da ex olio pregleda vse oddaje lovov in da 
oddaje ter zlasti podaljšanje lovov razveljavijo kjerkoli bi se odkrile kake ne- 
pravilnosti. Za vsako novo oddajo se mora predpisati javna dražba. Cc je po 
zakonu mogoče, naj se vsa podaljšanja ukinejo in naj se lovi dajo na javno 
dražbo, (izvršeno) 

Poverjenik Jamnik poroča, da gaje profesor Rus" opozoril na veliki franco- 
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ski arhiv na Krupi v Beli Krajini. Deželni muzej je nakup arhiva baje že odklo- 
nil. Nevarnost je, da se arhiv raznese ali podškoduje. Povcrjeništvo za u k in 
bogočastje se nato opozori z vabilom, da ukrene vse potrebno, da se arhiv 
ohrani in da ga po možnosti odkupi deželni muzej v Ljubljani, (izvršeno) 

Konec seje ob 19. uri. 

zapisnikar. predsednik. 
Dr. Bogataj l.r. Dobni k l.r. 

1 Original. Zapisnik ohscga 7 sirani. Leso vinski papir brc/, vodnega znaka. V odsot- 
nosti predsednika vlade je sejo vodil podpredsednik Šle fan Dobnik. Zapisnik ima do- 
polnitve besedila s Črnilom. 

2 Rus Jože dr„ profesor. Rojen 1888 v Ribnici na Dolenjskem, umrl 1945 v taborišču 
Buchenwald. Gimnazijo v Novem mestu, geografijo in zgodovino na Dunaju, doktoriral 
1919 na Dunaju. Poučeval je od 1914 dalje v Kranju, ¡9S8-I9I9 v Celju, nato je bil 
honorarno geografsko-stat i stični referent ministrstva za pripravo ustavodajne skupščine 
in izenačenje zakonov Kraljevine SMS 1919-1922, sodeloval je v komisiji za upravno 
razdelitev države SHS kot ekspert o geografsko statističnih vprašanjih, 1924 je bil 
zaposlen v licejski biblioteki v Ljubljani, kjer je do 1944 opravljal delo bibliotekarju. 
1944 je bil aretiran in odpeljan v koncentracijsko taborišče Buchenwald. Objavil je več 
razprav s področja geografije, predvsem o Dolenjski in o Krasu. 
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KRATICE 

(Navedene so samo kratice, ki se v prvem in drugem delu Sej ni li zapisnikov 
niso pojavljale. Celoten seznam sestavljajo kratice, objavljene v vseh treli de- 
lih.) 

avstr. kaz. zak. avstrijski kazenski KSJ Komunistična stranka 
zakonik Jugoslavije 

buon. bataljon min. ministrski 
č. r. či no vni razred NA Novi akordi (revija) 
drž. državni num. namestili 
drž. kmet. kern. državni kmetijski Nj. V. Njegovo Veličanstvo 

kemični NV Nastavni vjestnik 
Dun. Dunajsko (revija) 
event. eventualno peš. p. pešpolk 
fin. dež. finančni deželni r. Z. Z 0. ?.. registrirana zadruga z 
incl. inclusive omejeno zavezo 
kat. kategorično SDSJ Socialno demokratska- 
KPJ Komunistična stranka Jugoslavije 

partija Jugoslavije srb. kaz. zak. srbski kazenski zakonik 
kr. kraljevi SS Slovanski svet (revija) 
KS Komunistična USP Učiteljski službeni po- 

stranka slovnik 
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OSEBNO KAZALO 

Kazalo obsega vse tri dele Sejnih zapisnikov. Posamezni deli so označeni z 
rimskimi številkami I - III. 2 * so označene sirani, na kate rili so v opombah 
navedeni biografski podatki o posarneznili osebah. 

Abraham Vladimir Henrik/ 1: 129, 
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žnih uradov/ II: 347 
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Adler Jurij, knjigarnar v Rogaški Sla- 
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251/11:8/111:316 
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AI mos lehne r Konstantin, zlatar v 

Rogaški Slatini/ II: 165/ III: 323 
Alpi pi. Irena, poštna adjunkt inj a v 

Ljubljani/1:381 
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rior/ III: 222 ' 
Ambrožič dr. Matija/ II: 364. 367* 
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Andrée Leopold, profesor v Ljubljani/ 
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ski trgovski šoli/ II: 71 
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Andrejka pi. dr. Rudolf/ I: 108, 110*. 

115, 117/11:72, 189. 199,215.238, 
241. 244, 256. 269. 270, 333. 362/ 
111:71, 195, 196,222,248 

Andrejka Viktor pi. Livnograd/ I: 
180, 181 *, 262, 265,274, 282, 284 
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An t loga, brata, delavca na Jesenicah, 

odpust/II: 117 
•• fa I trem baron Marija Oton/ I: 68, 

72*/II: 235 
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Apfalirem Marija, baronica, vdova/ 
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Dobrni/ II: 212 
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Arli Ivan/II: 9, II* 
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Arko Stanko, živinozdravnik/ III: 214 
Arncjc dr. Ivan/ I: 262, 267*. 290, 

343,344/11: 184 
Arnejc dr. Janez/ II: 122, 128* 
Am eje Matej, vojaški oficial/1: 290 
Arnejc, sestre, internirane/ II: 225 
A mus Jakob, davčni oficial/ II: 98 
Aslolfi Edgar, uradnik obrtnega nad- 

zoru i št va/I: 69, 197 
A sto I fi Raimondi, profesor v Kočev- 
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Atteins Henrik, grof/1: 59, 61 * 
Atteins Marius, grof/1: 67, 70*. 75 
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knez/ I: 314, 317, 322*/ II: 64, 177, 
187,232 
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dvorca v Ljubljani/ III: 76, 354 
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A v ramo v id dr.,   policijski   zdravnik/ 

III: 320 
Avscc Anton, sodnik na Brdu, v No- 

vem mestu  in  Ljubljani/ II:  311, 
312/III: 112 

Avsenck Ivan/ I: 292, 294*. 361/ II: 
409 
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Babic Franc, okrajni tajnik/ II: 102/ 
III: 139 

Babic Rudolf/ H: 177, 180*/ 111: 94. 
97 

Bäbler Baltazar/ II: 184, 190*, 421/ 
III: 256 

Bäbler Viljem/ III:  168,  171*.  174. 
185,236,247 

Babnik dr. Janko/ I: 108, 109*. 143. 
157/11:214,241/111:27,28,41 

Bačič Josip/ III: 88, 90* 
Badjura Rudolf/ II: 357, 360*, 369/ 

III: 222 
• ali ovce, trgovce v Ljubljani/ II: 64 
Baje Josip/III: 328. 329* 
Bajd Ljudmila, uradnica/ III: 235 
Bajt Ignacij/ II: 365, 367* 
Bakovnik Ivo, notar v Metliki/ II: SI 
Baldaul' Rudolf, profesor/1: 306 
Ballon ing. Robert, stavbni komisar/1 

395/ II: 246 
Balog Pavel, pisarniški pomočnik/ II 

54 
Baltic dr. Viljem/ 1: 145, 147*, 152 

158, 185, 297, 303/ II: 132/ III: 267 
271, 272, 276, 281, 283, 284, 287 
291, 292, 296, 297, 301, 303. 305 
308, 314, 315, 317, 320, 328, 329 
337, 344, 345, 351,354 

Bamberg Otniar st./ I: 184, 187*/ II 
251,338 

Bambus ing. Franc. ing. iz Pfibrama. 
vodja premogovnika v Zabit kovic i/ 
I: 285 

• an kovač, nadporočnik v Dravljali/ 
II: 393 

Baraga Ludvik/ II: 182, 189* 
Barbie Andrej, kane I ist/ lil: 174 
Barbo Jožef Anton, grof/ I: 68, 71*/ 

II: 337 
Barbo riè, major/ •: 18 
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Burle dr. Gustav/II: 311,321* 
Burle dr. Josip, notar v Kozjem/ •: 81 
Burle dr. Slavko/ II: 239, 340* 
Barte! Anton/ III: 263, 264* 
Bartol dr. Anton/ II: 82, 84* 
Bartol Franc, deželni poslance in kme- 

tijski strokovnjak/1: 388/ II: 206 
BaŠ Frane/ II: 350, 354* 
Baš Lovro/ II: 82, 84* 
Batagclj Ivan, ravnatelj državnih žele- 

znic/1: 112,204 
Batic, begunska družina/ II: 13 
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Bauer dr. Otto/1: 138, 141*, 164,208, 

221, 229, 230, 236, 237, 260, 262, 
293, 325, 390/ II: 55, 242 
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Pliberku/I: 135 
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Bednar ing. Jan, stavbni nad komisar/ 

II: 166 
Beg Franee, loterijski oficial/ II: 99 
Begouen Henry/ III: 353, 354* 
Beguš Fran, teli. uradnik v Ravnah na 

Koroškem/ II: 245 
Belil ilovič Alija, poročnik/1: 272 
Beifuss Jože, živinozdravnik v Posu- 

šju/II:350 
Bekš Josip, davčni oficial/ II: 98 

Belar Albin/1: 83. 85* 
Bel lak Feliks/ III: 13 
Belle Ivan/III: 86, 90* 
Benčur Josip, policijski agent/11: 173 
Benedck I-eliks Srečko/ I: 112, 113*. 

204 
Benedik Miroslav/ II: 371, 373*/ III: 

49,258 
Beneš Edvard/1: 150, 153* 
Benigni, grof, pod ad m i ral/1: 53 
Benkovič dr. Ivo/1: 88, 89*. 388 
Benz   von   Albkroii   baron   Robert, 

okrajni glavar v Velikovcu/1: 150 
Beranič Davorin/lil: 120, 121* 
Beranilseh Janez, trgovce v Rogaški 

Slatini/II: 88, 164 
Berbuč Bogumil/ II: 307, 315*/III: 17 
Berbučlvan/H:269* 
Berce dr. Janko/ II: 116, 121* 
Bergan t Mira, gledališka igralka/ II: 

220 
Berhaus  Anton,  delavce v Rogaški 

Slatini/III: 81 
Berneker Frane/ II: 223,227* 
Berner Ernest, profesor v Kočevju/ II 

9 
Bernik Anton/ II: 114, 120*, 164/ 111 

13,72 
Bcrtoneelj Josip, živinozdravnik/ III 

214 
Besov Dragotin, kanelist/ III: 180 
Bester Ivan', pomožni tehnik/ II: 143/ 

III: 72 
Beuk dr. Stanislav/ III: 302. 304* 
Beve ing. Ladislav, arhitekt/ I: 395, 

400*/II: 208 
Beve ing. Ludvik, gradbeni komisar/ 

II: 356 
Beve/ II: 44 
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Bevk Franjo, major, tajnik Osrednjega 
urada državnih m on ta ni stičnih ob- 
ratov/ 111: 71 

Bezjak dr. Ivan/1: 83, 86*/ III: 253 
Bezjak dr. Janko/ II: 43, 48*, 109/ III: 

II 
Bcžck Božidar/ I: 129, 133*/ II: 215/ 

lil: 112 
Bcžck Josip, konceptu i praktikant/ II: 

370/ III: 222 
Bcžck Viktor/II: 169, 172* 
Biber Alfred, davčni asistent/ II: 98/ 

111:213 
Bibcr Peter, kapetan/ III: 57, 192 
Bieck Vladimir/ II: 289, 291 */ III: 213 
• il lek Jožef, dvorni svetnik v Idriji, 

predstojnik idrijskega rudnika/1: 59 
Binder dr. Josip, profesor v Ljubljani, 

šolski svetnik/1: 83 
BirsaJosip/Il:417,423* 
Birsa Karol, računski akccsist/lll: 192 
Bischofdr. Josip/1: 306, 307* 
Bischof Viktor, davčni asistent v Lju- 

bljani/1:336 
• itene Josip/ III: 243, 245* 
• i le ne Srečko, računski re v ¡den t/ III: 

64 
Bilcžnik, skladiščnik/ III: 358 
Bittner Robert, profesor v Mariboru/ 

11:20 
Bizjak Anton,  invalid,  oficia nt/ III: 

193 
Bizjak Ivan, pisarniški ravnatelj/ II: 

307, 338/ III: 202 
Bizjak Josip, sluga/ II: 42, 327 
Bizjak Peter,  mizarski  mojster/ III: 

126 
Bizjak  Viljem,  pekovski   mojster  v 

Ljubljani/ II: 132, 165, 186 
• lane Josip, pogodbeni uradnik/ lil: 

271 

•I azni k, njegovi nasledniki, t iskani ar 
v Ljubljani/ II: 406 

Blažon Jakob, davčni upravitelj/ II: 98 
• le i weis dr. Demeter, vitez Trste nis- 

ki/ I: 202,205*. 317, 329/ II: 22, 8S, 
158, 205, 219, 224. 347/ lil: 302. 
308-310 

Bleiweis, polkovnik/II: 193 
Bloudek ing. Boleslav/1: 395. 399* 
Blouclck ing. Leon, gradbeni ravna- 

telj/ I: 253, 256*. 305, 341. 342/ H: 
258.301,371/111:30,81 

Blumenau Maksim/ 111: 222 
Bliinilein Karel, strojevodja/ I: 396 
Bo big Anton, ogibal ni čuvaj/1: 396 
Bobrinski, grof iz Rusije/ II: 250 
Boc Josip, davčni upravitelj/ II: 98 
Bock Renata, vdova po pri ma riju/ 11: 

130 
Bogataj dr. Lovro/ II: 27, 177*. 345/ 

III: 14, 18, 24, 25, 34, 38, 41, 43, 
48, 51, 58, 62, 66, 73, 78, 82, 89. 
97,  132,  135, 139,  149, 162,  171, 
174, 178, 181, 188, 198, 204, 210, 
215, 223, 228, 233, 237. 244. 249, 
251, 254, 257, 266, 271, 276, 281, 
283, 287, 291, 296, 303, 308, 314, 
317, 320, 328/ 337, 344, 351, 354. 
359 

Böhm dr. Alojzij, profesor v Maribo- 
ru/ II: 20, 347/ III: 302 

Böhm dr. Ludvik/ III: 203,204* 
Bole Franc, davčni asistent/ II: 98 
Bolha, trgovec v Ljubljani/ II: 26 
• oltar Herman, rc vident ravnateljstva 

državnih železnic/1: 204 
Bollauzer Ri hard, davčni upravitelj/ 

11:98 
Bonač Franc/1: 352, 353* 
• on ca Blaž, višji državni veterinarski 

nadzornik/ III: 307 
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Botica ing. Ludvik, rudarski komisar/ Brccelj dr. Anton/ 1: 81, 84*. 86. 89. 
III: 14.75.76 93. 95. 96, 99. 103. 104. 107. 110. 

Bončina dr. Franjo/1:204,206* 114. 116. 117. 118, 122, 126, 129, 
Botifijoli Arkadij, podravnatclj v to- 133. 138, 142. 147, 150. 155, 159, 

bačni tovarni v Ljubljani/ II: 205 177/ II: 303. 304/ III: 23. 24.57 
Borec/ III: 22 Breda ing., nadsvelnik poverjen i št va 
Borocvić Svctozar, fcldmaršal/ I: 74, zn promet/1: 319 

75*. 94. 107, 110. 246, 247/ II: 377/ Brejc dr. Janko/1: 54, 55, 57*. 59, 60, 
III: 8 63, 65, 67, 70, 75, 81, 90. 97. 104, 

Borštner Vinko/III: 132, 135*, 211 109. MS, 123, 124, 130, 139. 140. 
Borštnik dr.  Vladimir/ H; 69, 73*, 141. 143, 147. 150, 156. 162. 168. 

267/ III: 46, 47. 60 183, 194, 202. 214, 220, 221. 222. 
Borštnik  - Zvonar  Zofija/  II:   153, 227,228,231,233-236.239,243- 

157*. 390 245, 247, 248, 251, 253, 257, 258, 
Boskovič Oton, strojevodja/1: 396 260, 264, 272, 274, 275, 277, 282 - 
Božič dr. Just, nadzornik v meroizkit- 286, 290, 293, 295, 296, 299. 301, 

snem uradu/1: 270 302, 305, 307. 308, 312, 314. 315. 
Božič dr. Mirko/ II: 14, 17*/ III: 68, 318, 320, 325, 331, 332, 337. 339. 

82 341 - 350, 352, 353, 360. 361. 363, 
Bračič dr. Friderik/ 1: 157, 159*, 293/ 368- 370, 374, 378, 380, 382, 383. 

11:215 385, 393/ II: 5, 11, 12, 16. 23, 30. 
Bračič Viktor/ II: 153, 157* 35, 46, 51. 56, 58. 60, 65, 68, 73, 
Bračko Ivan/ lil: 194, 200* 81, 84. 93, 95, 103, 111. 119, 128. 
Bracini Franc/111: 120, 121* 135, 136. 138. 144, 150, 153, 156. 
Bradač dr. Franc/111: 262, 264* 162. 171, 179, 189, 195. 199, 202. 
Bradaška Makso, računski revident/ I: 205, 208, 215, 218, 222. 227. 236. 

239 248, 266, 277, 283, 290, 296, 301, 
Brnndnegger Ciprijan, prožni čuvaj/ 1: 303, 336, 342, 345, 352, 355, 360, 

396 361. 366, 368, 372, 373, 376. 377. 
Brandsteter Ignacij/ III: 213,215* 383, 388. 389, 396. 397, 399, 402- 
Bmtanitscli dr.  Rudoir, profesor na 405,414,417/111:7, 10, 14, 16, 18. 

Ptuju/ III: 222 20, 24, 2?, 26. 31. 33, 34, 37 - 39. 
Bratina dr. Franc/ II: 101, 105*/ III: 41, 43, 44, 48, 51, 52. 58, 59, 62, 

132, 133, 242/ III: 212 67, 73, 75, 78, 83 - 85, 89, 91. 97. 
Bratina dr. Janko/II: 300, 302* 98,  105,  107,  108,  110, 117.  119, 
Brattai dr. Zvonko/ III: 133, 136* 121, 122, 125, 126, 128, 131, 135, 
Bratkovič Kazimir, notar na Ptuju/ II: 137, 139, 141, 146. 149, 152 - 156. 

82 158 - 160, 162, 169, 171 - 175, 177 
Bratuš Fran/ III: 187 - 179, 181. 183, 184, 188, 189, 192. 
Brauner dr. Adolf, profesor na Ptuju/ 195, 196, 198, 202, 204, 205, 210, 

11:9 211, 215, 216, 223, 224, 228. 233. 
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234, 237 - 240, 244, 246, 249, 263, 
282,300,316 

Bremec Ciril/111:242,244* 
Bi enee dr. Ludvik/ II: 97, 103* 
Brene¡e Milla ml., komisar m posest- 

nik mi Ptuju/1: 130 
• rese lui i k dr., zdravnik v Vojniku/ II: 

221 
Breuer Jaroslav, stavbni mojster/ H: 

33 
Brcymami Julija, pomožna moč po- 

ve rje ni št va za promet/1: 319 
• rezar Valenti», čevljar/ li: 66 
Brezigar dr. Milko/ I: 89, 92*, 105, 

253, 283, 331/ II: 236,416/ III: 95 
Brezigar Mirko/II: 101, 105*/III: 133 
Breznik dr. Anton, jezikoslovec, slov- 

ničar/1: 386/111: 263, 268 
Breznik Josip/ 1: 393, 398*/ II: 271/ 

III: 68, 358 
Brezovnik dr. Vladimir/ II: 96, 103*. 

227 
Breznik dr. Pavel/ III: 333, 338* 
Bricelj Iva», stavbni oficiant/ II: 166 
BriičičMatko/II:53,56* 
Brodar dr. Srečko/ III: 334, 339* 
Brolih Luka/ III: 128, 130* 
Brozovič Ivan/ II: 143, 145*, 259/111: 

288 
Brtoneclj Josip, živinozdravnik v 

Ribnici/1: 394 
Brüfacli Karol, davčni oficial/ II: 98 
Bruiičko dr. Leon/ II: 53/ III: 133, 

136* 
• runner, koroški Nemec/1: 141 
Brus Ivan/III: 187, 188* 
Brus ing. Karel, ing. rudarstva v po- 

koju/ II: 301 
Budan Herman, davčni upravitelj/ II: 

98 
Budin Božidar/111: 243,245* 

Bugatto dr. Giuseppe/1: 181, 184* 
Bukovic Avgust/1: 172, 173* 
Bukšek Berta/ II: 220, 222* 
Bu lovec Anton/ II: 309, 316*/ III: 112 
Bunjevac pi., podpolkovnik/1: 101 
Burda Julij/1: 319, 322*, 388/ II: 289 
Burgar Anton/III: 127, 129* 
Burger Anton, davčni nadupravitelj/1: 

379 
Burger Franc, nadrcspicieut fi naučne 

straže/ •: 98 
Burger Franc, notar v Radečah/11: 82 
Durian Edvard, postai uslužbenec/ II: 

143 
Bumik Bogomil, major/ I:  180/ III: 

306, 307 
Bumik Josip, pomožni uradnik v Me- 

žici/11: 160 
Bussbaeh Alfred/1: 375, 377* 
Bytzek dr. Franz, okrajni sodnik/ I: 

135 

Cajnko Ernest, komisar ••••• ne stra- 
že/ U: 98 

Cambon/ III: 207 
Candolini Vladimir/ III: 61, 62/ 
Canjkar Tomaž/ I: 136, 137*/ II: 296. 

297* 
Canjko Fran, nadzornik pol ici j škili 

detektivov/III: 313 
Cankar Ivan/1: 179, 180* 
Cankar dr. Izidor/ I: 104, 106*, 244/ 

II: 405 
Capclari Ivan, profesor na Ptuju/11: 9 
Capuder dr. Karel/1: 315. 321* 
Carara Caroli Giorgio, italijanski 

kapetan/II: 62, 81,99, 112 
Carf Mihael/II: 122, 129* 
Carli Anton, notar v Žužemberku/ 11: 

82 
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Castelli, italijanski polkovnik v Pos- 
tojni/ I: 79, 82 

••• Franc/ III: 42,43* 
Celestina ing. Feliks/ II: 246, 247*/ 

III: 73 
Celestina dr. Rupert/ III: 111,114* 
Celinšck, delavec v Velenju/ II: 203 

•Cerar Anton Danilo/ II: 218, 219* 
Cerar Jakob, lastnik mosta v Otočah/ 

III: 336 
Cerar Josip, certifikat ist v Ljubljani/ 

11:32 
Cerk Helena, uradnica/ III: 235 
Cesar Josip/III: 139, 141* 
Cesar Leopold, delovodja na državni 

obrtni šoli v Ljubljani/ II: 271 
Cestnik Anton/H: 109, III* 
Cczelj   Miško,  učitelj  kaznilnice  v 

Gradeu/ II: 365 
Chambrun, francoski delegat/ III: 175 
Chaushy   (tudi   Chausy),   načelnik, 

ameriški polkovnik/II: 90, 131, 141 
Chiodi   Ivana,   poštna   asp i ran tka   v 

Ljubljani/1: 381 
Chloupck dr. Kari, zdravnik v Ljuto- 

meru/ II: 252 
Chloupck Marija, vdova v Radgoni/ 

II: 252 
Chluben Josip, tiskar/1: 290 
Cidrih Gabrijela/II: 40,47* 
Cigoj Anton/III: 111,113* 
Cigoj   Karel,   nad ko misar  goriškega 

deželnega odbora/1: 402,403 
Cihelka ing. Bohumil/ II: 258, 261 * 
Cimerman Jakob, učitelj/ III: 94 
Ciuha Alojzij/III: 302, 304* 
Clemenceau Georges Benjamin, fran- 

eoski državnik/ II: 61, 65*, 331 
Codclli Anton baron pl. Fahnenfeld/ 

III: 55, 56,58*, 325 

Cof Ivan, meroizkusnik v Kranju/ II: 
260 

Colarič Martin, major/1: 180, 181* 
Coolidge A re h i bald dr. Cary, profesor, 

vodja posebne ameriške komisije na 
Dunaju/ I: 282, 283, 299, 309, 323, 
331,345,346,347,354,360, 361, 369, 
374,387,395/11:7,8,9 

Cotič ing. Albin/ III: 86, 87, 90*, 295 
Cotič Ivan, kanclisl/ III: 204 
Cotič Viktor (Vitomir)/ I: 315, 321*/ 

II: 272, 276* 
C ras n ich Maks, poštni sluga v Ljub- 

ljani/ I: 380 
Cronpl.dr. Henrik/1: 59, 61* 
Crosfield George, angleški major/ I: 

123 
Csiescries pi. Baseany MaksimiIjan/ 

I: 65, 67*, 74 
Cukala dr. Frane/II: 122, 128* 
Cvctnič Milan, pristav ravnateljstva 

državnih železnic/1: 204 
Cvijič dr. Jovan/ III: 145, 149*, 153, 

155,157 
Cvitković, major/1; 94 
Czak Franc, davčni upravitelj v Slo- 

venj Gradcu/1: 336 
Czemy dr. Emil, sodnik v Pliberku/1: 

135 
Czemy Henrik/1: 330, 332*/ III: 242, 

244 
Czemy Josip, uradnik/ III: 242 

Čadeždr. Franc/11:71,74* 
Campa Alojzij, kanclist/ III: 271 
Čampa dr. Lojze/ III: 82* 
Čapck ing. Ivan (Jan)/ I: 395, 400*/ 

II: 33,36*, 265 
Čater Ivo, lesni trgovec iz Celja/ II: 

399 
Čebulj Frane, davčni upravitelj/ II: 98 
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Cede dr. Anton/ II: 158, 162* 
Če futa Ivan, ravnatelj škofijske nadar- 

bine v Djakovu/ III: 318, 327, 335 
Ceh Jože, živ i «ozdravili k v Ljubljani/ 

II: 350 
ČcplakFerdo/III:49,51*, 127 
Cep la k   Frane,   ravnatelj   zdravilišča 

Golnik/III: 232 
ČcplakVckoslav/Ill: 139, 141* 
Čcrmak Ferdinand/1: 288, 289* 
Čeme dr. Ferdo, odvetnik v Kranju/ 

11:54,221 
Čeme Filip, sodnik v Sežani/1: 149 
Čeme dr. Franc/lil: 315 
Čeme Franc/III: 213, 215* 
Čeme dr. Ivan/II: 346, 353* 
Čeme Ivan, mizarstvo v Št. Vidu/ III: 

292 
Čeme, mesar v Ljubljani/ III: 226 
Cerne, nemški reditelj v Mariboru/ I: 

327 
Cerne, orožnik/ lil: 105 
Černivec Anton/ lil: 268, 271 * 
Čcrnoš Mijo/lil: 112, 116* 
Čciović, Beograd/1: 372 
Červar dr., Član Narodnega viječa v 

Zagrebu/II: 100 
Čcsiiik Mirko/ III: 72, 74, 277, 281*, 

343, 344, 357 
Čcšmiga Ivan/ II: 273, 277* 
Čcvnja Alojzij, certi fi kat i st/ II: 401 
Čobal Miha (MclhiorV I: 158, 161*. 
^ 195,223/111:316 
Čok - Seme, učiteljica/ H: 169 
Čop Josip/II: 91, 94* 
Čopič Joško/II: 347, 353* 
Čmagoj Frane/ III: 335,340* 
Črnivec, urednik lista "Lavoratore"/1: 

140 
Čuček Alojzij, pisarniški oficial/ III: 

221 

Čuček ing. Ernest (Arnošt)/ II: 259. 
261*, 385/111: 14 

Čuček, posestnik/ III: 219 
Čuk ing. Viktor, stavbni komisar/ I: 

395 
Čuš dr. Tina/ II: 340. 344*/ lil: 89. 

133 

Dacer Jernej,  vojak   iz  Hribov pri 
Smartncm v Tuhinju/1: 298 

Davidović Ljubom ir/ 1: 219, 224*/ 11: 
150, 325, 377/HI: 133 

Davsek, trgovec v Ljubljani/ •: 64 
Debeljak Alojzij/1: 157, 160*/ II: 312 
Debeljak dr. Anton/ II: 70, 73* 
Dcbeljak dr. Janko (Ivan)/  I:   112, 

113*, 213,355, 390 
Debcvc dr. Josip/ II: 271, 275* 
Debevec Makso/1: 336, 340* 
Dcfraneeschi dr. Peter/ I: 91, 92*, 

103, 138, 139, 142, 143, 156, 157, 
164, 175, 176, 181, 184, 192, 201, 
239. 242, 268, 285, 290/ II: 12 

Degischer Marija, poštarica v Meng- 
šu/II: 285 

De Gleria dr. Stanko/1: 357, 362* 
Dejak ing. Alfred, stavbni nadkomisar 

v Ljubljani/1:381/H: 206 
Dekleva Dominika, kandidatinja me- 

dicine/H: 304 
Dekleva Maks/III: 57, 58* 
Dekleva Vladimir/ 111: 202, 204* 
Della Zotta Ri hard, višji poštni oficial 

v Ljubljani/1: 380 
Demšar Franc/ III: 320, 321, 328*. 

329, 330, 340, 345, 351, 355 
Demšar Gregor, notar v Mokronogu/ 

11:82 
Demšar Ivan, višji /.ivinozdravnik/ lil: 

213 
Demšar Josip/1: 394, 399* 

378 



Derč dr. Bogdan/ 11: 96, 103* 
Deieani dr. Ernest/1: 357, 362* 
Dereani Viljem, major/1: 180 
Dermastija dr. Josip/ III: 14. 15*. 49, 

82,219 
Dermastija Karel/1: 68, 72* 
Dermelj Ludvik/ III: 66, 67* 
Dcrnovšek Alojzij, uradni sluga/ lil: 

71 
Dcržaj Malija/ II: 339, 344* 
Detela Anton/ II: 71,74* 
Detela dr. Frane/1: 172, 174*/ III: 262 
Détela • a rol, stotnik, zasebni urad- 

nik/ I: 203. 206 
Détela pi. Oton/ II: 33/ III: 232, 233* 
Detičck Jurij, notar v Celju/ II: 82 
Det ¡ček Maks, računski pomočnik v 

Celju/II: 351 
Dctitsclicg Henrik, višji sodni svetnik/ 

I: 135 
De Toni Anton, geometer/ II: 97 
Det ter ing. Fran, agrarni zemlje mereč/ 

1:319, 322*. 375/11:363 
Deutsch dr. J ill ins, državni tajnik za 

vojsko/ II: 197, 198,200 
Deutschmann Ivan/ I: 319, 322* 
De v Oskar/ II: 310, 317* 
Devctak Franc/ II: 348, 354*/ III: 120 
Di Centa Humbert/1: 375, 376* 
Dimnik ing. Stanko/ III:  106, 108*, 

186, 194 
Dimnik - Hočevar, učiteljica/ II: 169 
Dobida dr. Karel/ II: 342, 345*/ III: 

203 
Dobni k Henrik, meroizkusnik v Kon- 

jicah/ II: 358 
Dobnik Štefan/ III: 320, 321. 328*, 

329,340,345,351,355,359 
Dobrave Josip,  exponent  dopisnega 

urada v Mariboru/ II: 408 

Dobravec Ferdo, abs. ¡ur., urednik pri 
časniku Draupost/ II: 328 

Dobrovšck Josip,  policijski  nadzor- 
nik/ II: 373, 376*/ III: 43 

Dokič, general/ III: 153, 178,265 
Dokler Anton/ III: 302,304* 
Dolak Adolf/II: 234,235* 
Dolanec Josip/ I: 151. 154*/ II: 153. 

327 
Dolar Simon/1: 257, 260* 
Dolar, kapetan/ II: 362 
Dolenc (tudi Dolenz) ing. Ante/ II: 

246, 247*/ III: 72 
Dolenc Ciril/III: 55, 58*. 84 
Dolenc Franc, lesni trgovec/ III: 312, 

313 
Dolenc Jerica, trafikantka/ 1: 254 
Dolenc   Karel,   ravnatelj   pomožnih 

uradov na Dunaju/ II: 178 
Dolenc dr. Metod/ I:  157, 161*/ II: 

215 
Dolenc dr. Ščitomir/ II: 311, 320*/lil: 

110 
Dolenc Terezija, vdova po vodji dežel- 

ne kmetijske šole na Grmu/ II: 197 
Dolenc Valentin, blagajnik/ II: 98 
Dolenc, ravnatelj zdravilišča Rogaška 

Slatina/ III: 293, 294, 318, 335?336, 
350 

Dolenec Ivan/ I: 64. 66*. 183, 393/ 
III: 11,78 

Dolinar Janko/ II: 334, 335*. 362 
Dolinar Lojze/ I: 240, 242*/ II: 42, 

153 
Dolinšek Gustav, sodni kapetan/ 111: 

227 
Doljan dr. Jakob/III: 113. 116* 
Dolšak dr. Frane/II: 114, 119* 
Dolžan Franc/II: 71. 74* 
Dolžan Janko/11: 114, 120* 
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Domanjko Jakob,  podnarednik/   III: 
314 

Domenico Niko/1: 248/ II: 313, 322*/ 
III: 113 

Dosta! Rudolf/ III: 66, 67* 
Dougan Ivan/ II: 339, 344*/ III: 112 
Draču u, profesor v Mariboru/1: 327 
Drassal Henrik/1: 336, 339* 
Dražil Štefan, blagajnik kon zum nega 

društva/ III: 95 
Drinković dr. Mate/ I: 67, 71*, 117, 

119, 142 
Drobnić Franc, adjunkt ravnateljstva 

pomožnih uradov/ II: 98 
Drobnitsch, revirni gozdar/1: 317 
Drofenik Fran, trgovec/ II: 26, 38,423 
Droll Jakob, davčni upravitelj/ II: 98 
DrtinaFrantišek/I: 150, 153* 
Dru kar Avgust, notar v Gornjem Gra- 

du/ II: 82 
Druškovič dr. Andrej, tajnik podpred- 

sednika/ II: 61, 81, 132, 200, 222, 
223,266 

Druzovič Henrik/ II: 272, 376* 
Duch at seli   dr.    Ferdinand,   državni 

pravdnik/I: 157 
Duh - Kotnik Ema/ III: 88,90* 
Dukič ¡ng. Adolf/ •: 246,247* 
Dukić Fran, dvorni svetnik na Duna- 

ju/1: 248 
Dular Albin/III: 57, 58*, 274 
Dular Alojzij/1: 285, 288*/III: 13 
Du ml er Lujiza, vdova v Rogaški S la- 

ti ni/II: 165 
Dvornik Miško, uradnik/ III: 72 
Dzugan Janez, gozdar/1: 375 

Ebcrl dr. Erih/ II: 307, 311,314* 
Eckerl Klemen, nad re vi dem po verje- 

li ¡št va za promet/1: 319 

Ehm Ana, pomožna moč poverjen iš- 
tva za promet/1: 319 

Ehrlich Alojzij/1: 136, 137* 
Ehrlich dr. Lambert/ I: 315, 321*. 

334, 335, 343, 344, 368, 369, 387/ 
II: 148, 328 

Ei letz Leopold/ III: 192, 198* 
Einspiclcr Tomaž/ II: 215, 216* 
Ekel Karel/1: 330, 332*/ II: 33,43 
Elbert Julij, tvrdka/ II: 45 
Elizabeta, cesarica/1: 403,404* 
Eller dr. Franc, finančni nadsvetnik/1: 

352, 353*/II: 141,215 
Elmer Josip, učitelj v Kočevju/1: 352 
Eisner Ignac/1: 69, 73* 
Emmer ing. Fran/1: 395,400*/ 111: 72 
Endlicher ing. Pavel/ II: 160, 163* 
Erbežniklvan/lll:66, 67* 
Erjavec Ernest, računski asistent/ II: 

371/III: 170 
Erjavec Franjo, absolvent geodezije/ 

III: 62 
Erjavetz Ivan, kanci ist/1: 185 
Erman Jernej/III: 72, 74* 
Errath dr. Boštjan/ II: 159, 163* 
Erzin Gabrijel/ III: 286, 287* 
Eržen Anton/ II: 82, 85*, 417/ lil: 203 
Eržen dr. Robert/11: 97, 103*, 281 
Eržen Valentin/lil: 112, 115* 
Est dr. Iko, koncipist/ III: 106, 148 
Estivali, uradnik/III: 21 
Exler Ivan/II: 173 

Fabian Konrad, profesor v Mariboru/ 
II: 20 

Fabinc Franc/ II: 71, 74* 
Fiibjan Anton, davčni upravitelj/ H: 98 
Fajdiga Ignacij/ III: 29, 32* 
Fakin dr. ing. Milan/ II: 208, 209* 
Fakin ing. Romeo/III: 147, 150* 

380 



Farčiiik dr. Anton/ li: 224, 228*/ III: 
133 

Fasan ing. Vladislav/ I: 213, 217*. 
384/11:285/111:214 

Fasching dr. Josip/1: 108, 109*, 120, 
251, 350, 358/ H: 12, 13, 123, 267/ 

Fatur dr. Dragotin/ II: 147, 150* 
Favai Bruno/ III: 237, 238* 
Feinik Ivan/1: 150, 153* 
Fcrenčak Franc, ka nel ist/111:55 
Feifolja dr. Josip/ I: 196, 200*, 229/ 

II: 53, 55, 58, 59, 60 
Fcrjau Franc/ II: 108, 109, 111*/ HI: 

180 
Ferjaučič dr. Josip/ I: 264, 268*/ II: 

226, 243, 249, 333/ III: 12, 119, 
127, 176, 177, 184,212,275 

Fcrjančič ing. Kornelij*/ III: 221, 224* 
Fcrk Ivan, železničar/1: 303, 356 
Fcrk Josip/II: 341, 344* 
Fcrkov Avgust, delavec vojn o stav- 

bnega urada/II: 102 
Ferm Ivan F., oficiant/ III: 193, 326 
Fermantin Franc/ II: 114, 120* 
Fettich Frankhcim dr. Oto/ I: 223, 

226*/ III: 315, 316 
Fil afero dr., zdravnik, primary v Ma- 

riboru/ II: 221 
FilipČič Aleksander, četovodja/1: 327 
Fink Adolf, policijski kanclist/III: 198 
Fink Alfred, profesor v Mariboru/ II: 

20 
Fink Franc, učitelj v Mariboru/ II: 

383/III: 152 
Fink Franc/1: 330, 332*/ II: 340/ III: 

220 
Fink Ivan, ravnatelj pomožnili uradov/ 

II: 98 
Fink Ljudmila, sestra v bolnici/1: 303 
Finžgar Franc/ II: 373, 376*/ III: 43 

Finžgar Franc Šaleški/ II: 281, 284*, 
405 

Firbas dr. Franc, notar v Mariboru/ II: 
82 

Fischer Fran/III: 139, 140*, 212 
Fischer Janez, višji živinozdravnik/11: 

83, 187/111:213 
Fischer Julij/1: 185, 188*/II: 365 
Fischer Miroslav, nad komisar finanč- 

ne straže/II: 45, 98 
Fischingcr dr.  Josip/ II:  311, 312, 

320*/ III: 111 
Fistravee Oimar, profesor v Mariboru/ 

II: 187 
Fišcr dr. Branko, zapisnikar deželne 

vlade/ II: 342, 352, 360, 366, 372, 
376, 382, 388, 396, 399, 402, 404, 
412,416,423 

Fišer dr.  Bronislav/  III:   131,   132, 
135* 

Fišer ing. Franc/ II: 246, 247* 
Flak  Avguštin,  carinski   re vide nt   v 

Mariboru/II: 15 
Flaschka Alojzij, kontrolor j ein i šn ice 

v Celju/1: 185 
Fleck dr. Friderik/ III: 29, 32* 
Piegar Janez/III: 193, 199* 
Flcriu dr. Valentin/ II: 310, 317*/ III: 

112 
Fl ¡s Janez, brodnik v Brodu pri Raj- 

hcnburgu/II: 166/III: 10 
Flis Valentin/ III: 328, 329* 
Flux Mavric ¡j/1: 380, 383* 
Foch Ferdinand/1: 246, 249*/ II: 61 
Foerster ing. Jaroslav/ II: 33, 36*, 

184, 208, 239 
Foerster dr. Vladimir/ III: 113, 116* 
Fog lar Adolf, lastnik premogovnika 

Hrastovcc/ III: 293 
Fohn dr. Henrik, sodnik v Slovenski 

Bistrici/1: 293 
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Fohn dr. Vladimir/ II: 177, 180* 
Folakovsky Hugo, davkar v Plibcrku/ 

I: 150 
Fon Josip/ I: 102*/ 111: 7, 20, 52, 59, 

75,83, 105, 108, 119, 126, 131, 137 
Forčesin Ivan/ II: 101, 105*/ 111: 243 
Formanlin  Franc, računski rcvidcnt/ 

111:64 
Fomazarič dr. Slavko/ I:  175, 178*/ 

11:58 
Forsl pi. dr. Battaglia, Luzern/ II: 132, 

280 
Foršck  Marija,   posesliiica  v   Žabji 

vasi/ III: 313 
Fox, ameriški poročnik/1: 363/ II: 62, 

90 
Franc Jožef, cesar/1: 403, 404* 
France Franc, davčni oficir/ II: 98 
F ran cet ič Ivan, policijski komisar/ II: 

273 
Fraudici D'Esperay Louis, maršal/ I: 

245, 247, 249*/il: 131 
Franchetli Engelbert/ i: 223, 227*/ II: 

18/111: 316 
Frángese h Andrej, pisarniški ravnatelj 

v Mariboru/1: 185 
Fran koti Viljem, preglednik kaznilni- 

ce v Mariboru/III: 221 
Frankopan Franjo Krsto/11: 152, 156* 
Frei ¡h Ivan, računski svetnik/ II: 166 
F rie, davčni referent v Vclikovcu/ I: 

150 
Fricdl Franz, okrajni sodnik v Rože- 

ku/1: 135 
Fritsch  Oskar,  odstavljeni   ravnatelj 

jetnišnice/1: 185 
Frucht dr. ing. Mario/ 1: 61, 63*, 145, 

182/11:233 
Fuger Jožef/II: 122, 129* 
Führer Simon, davčni oficial/ II: 98 

Funtek Anton/ I: 299, 301*, 386/ 11: 
405,406/111:269 

Furiali Anton, deželno sodni svetnik v 
Novem mestu/ II: 215 

Fu rlan Eliza, intern i ranka/ 11: 58 
Furlan Nino/ II: 400, 403*, 415 

Gaber Ante/•: 357, 361* 
Gaber dr. Milko/II: 306, 311,314* 
Gaberšček Oskar, Tolmin/1: 99 
Gabcrščik (tudi Gabcršck) J., nadpo- 

ročnik/ll: 166, 185,384 
Gaberšck Fran/ II: 221, 222*/ lil: 263 
Gabrič Ivan. trgovec v Rogaški Slati- 

ni/lil: 313 
Gabrič Milan, pod urad ni k/ 111: 71, 72 
Gabrijclčič Mihael/1: 129, 131* 
Gabrovšck Franc, računski oficial/ 11: 

114 
Gabrščck  Andrej/  1:  63,  65*.   192, 

201,358 
Gačnik, stavkovni kolovodja/ II: 422 
Gaj dr. Emil/ 1: 271, 273*, 38S/ 111: 

251 
Gajgcr Baldo, študent prava/ 111: 302 
Gal Vinko, davčni oficial/ H: 98 
Galle Anton/ II: 82, 85*. 168, 383/111: 

22 
Galovič Vojtch/ II: 333, 335*/ 111: 64 
G amere Franc, pisarniški nadolicial/ 

11:114 
Gangl Engelbert/ II: 184, 190*, 221/ 

III: 263 
Ganser Josip, sodni sluga v Mariboru/ 

I: 185 
Gans 1 may er Josip, profesor v Kočev- 

ju/ I: 352 
Garzarolli pl. Franc, predsednik sodi- 

šča v Novem mestu/ 111: 237 
Gaspari Maksim/1: 306, 308*/ II: 70 
Gasparin Filip/ III: 128, 130* 
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Gaicrnig I., strojevodji»/1: 396 
Giitscli Friderik/ I: 336, 339*/ II: 166, 

381,396 
Gebauer Vilko/ II: 372, 373* 
Gcilliofer ing. Rajmund/ II: 33, 36*, 

259,385 
Geinsperger dr. Eni si, profesor v Lju- 

bljani/1: 301 
Gcrbee Josip. živinozdravnik/Ul: 188 
Gerlovičdr. Fran/II: 159, 162* 
Germ (tudi Grm) Franc/ III: 66* 
Germ Matevž/II: 122, 129* 
G ersten m ayer Fran, finančni svetnik/ 

I: 336 
Geršak Josip/ 111: 94 
Geršak dr. Milan/ I:  186,  190*/ II: 

310,312 
Gerzinič Alojz/1: 228,232*/ III: 38 
Ghersinich Peter/1: 330, 332*/ II: 15 
Gil lieh Alojzij, profesor v Mariboru/ 

11:20 
Glanz dr./ Ill: 168 
Glanzmann,  tovarnar  v  Tržiču/  III: 

300 
Glaser Josip/11: 83, 86*. 362 
Glaser Pavel/1: 214, 218* 
Glažar Peter/ II: 337, 343*/ 111: 57, 

213 
Glcšcič Ivan, goriški begunec/ II: 186 
Glcšćič Marija, goriška begunka/ II: 

186 
Glinig Anton, železničar/1: 303, 356 
G lisié, srbski kapetan/ II: 131, 193 
G lisié Gaber, trgovec v Ljubljani/ II: 

423 
Glonardr. Josip/H: 109, lil*, 347 
G meiner Bogomir, poštni podu rad ni k 

v.Ljubljani/1: 380 
Gnjezda Frane/11: 271, 275* 
Gogala Josip/ 1: 202, 205*. 223/ II: 

184, 190*, 370/111:248,316 

Gogala Valentin/ II: 365, 367*/ III: 
221 

Golar Cvetko/ II: 22, 24*. 54 
Golia dr. Adolf/ II: 72, 78*. 99/ III: 

132 
Golia Gustav/1: 59, 61*7 li: 5, 25, 58. 

203, 229, 235, 241, 248, 254, 261, 
266, 270, 277, 278, 279, 284, 288, 
289, 292, 298, 302, 304, 305, 323, 
326, 336, 345, 361, 368, 373, 377, 
389, 397, 399, 403, 405, 414, 417/ 
111:79, 131,211,220 

Golia Pavel/ II: 405, 412*7 III: 80, 194 
Golia dr. Vladimir/li: 311,321* 
Golič Jurij, mero izkusn i k v Celju/ 11: 

89 
Golin Fran, policijski oficial/ II: 340 
Goljcvščck Ladislav, šofer/ II: 384 
Goli it seli dr., zdravnik primari j v Ce- 

lju/II: 219, 221, 227/III: 220 
Golmajcr Josip Leon, učitelj, profesor 

na državni kmetijski šoli na Grmu/ 
II: 289 

Golob Andrej, računski nado fi • ¡• I/ 11: 
114, 166/111:72 

Golob Franc, komisar finančne straže/ 
11:98 

Golob Franc, upravitelj bolnišnice v 
Maribora/II: 70, 270, 281 

Golob Otmar, notar v Kranjski Gori/ 
11:82 

Golob Rajko/1: 112, 113*. 204 
Golob, pomožni uradnik/ III: 288 
Golob, stavkovni vodja v Trbovljah/ 

II: 422 
Golouli Rudolf, pisatelj, politik/ 11: 

58, 222/ III: 38, 39 
GombaČ Franc/1: 59, 62* 
Gombač Franc/ II: 83, 86* 
Gombač Janko, kane list/ III: 212 
Gönitzer Hans, trgovec/1: 392 
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Gordon, angleški general/ •: 61 
Gorcčan Josip/ III: 11, 15*. 334,339 
G or ¡čan   Karel,   vinarski   nadzornik/ 

III: 17 
Goričar dr. Josip, zdravnik v Mozirju/ 

II: 196 
Goričnik   Ivan,   ravnatelj   prehodno 

gospodarskega urada v Ljubljani/ I: 
203,292,361/11: 188/III: 13 

Gorišek Mirko/ III:   28,   32*,  242- 
244*. 246 

Goritschmgg Franc/1: 336, 339* 
Gorjane Ciril, uradnik v rudniku Za- 

bukovica/ II: 260 
Gorjanec dr. Martin/ II: 46,49* 
Gornik Pavla, strojepiska/ II: 100 
Goršič dr. Fran/ I: 186, 189*/ II: 310, 

312/ III:  141, 153, 159,  162,  172. 
175, 178, 179, 186 

Gorlnar Franc/III: 193,200* 
Gosar dr. Andrej/ II: 308, 315*/ III: 7, 

10, 16, 20, 25, 26, 33, 37-39, 41, 
44, 48, 52, 59, 62, 67, 75, 83, 91, 
105, 108, 117- 119, 122, 126, 131, 
137 

Gösset, angleški polkovnik/ III: 92 
Gostinčar Josip/1: 68, 73*, 393/ II: 14 
Gostinčar, vojak v Radovljici/11: 126, 

127 
Gostiša ing. Viktor/ II: 69,73* 
Gottseheber dr. Friderik, avskultant v 

Mariboru/1: 185 
Götz Bertram/1: 60, 62* 
Govckar Franc/ III: 95, 98* 
Govekar Mirko/ II: 272,276* 
Gozani dr. Leon/ III: 89, 91*, 133 
Grabnar Stanko/ III: 204 
Grabrijan Terezija/ II: 423 
Grafenaucr Franz/ I: 139, 142*. 262, 

284, 315, 331, 343, 344, 345/ III: 
145,176 

Grafenaucr dr.  Ivan/ I:   134,   136*. 
139/11: 150/111:50,263,296 
Grasselli Leon, vitez, svetnik deželne 

vlade/ II: 72/111: 319 
Grasselli dr. Mirko, vitez/ 1: 59, 62*. 

136/11:312,313 
Grasselli - Levee Lea/ III: 29, 32* 
Grašck Janko, bančni uradnik/ I: 317/ 

III: 234 
Gratze Arnold/1: 306, 307* 
G ratzer Adolf, strokovni mojster To- 

bačne tovarne/ II: 158 
Grebene Oton/II: 347, 353* 
Gregore Jurij, okrajni sodnik v Rado- 

vljici/II: 310, 312 
Gregorčič Fran/11: 340, 344* 
Grcgorič Alojz/ I: 213, 217*, 390 
Gregorič dr. Florijan/ I: 115, 116*. 

187,277,291 
Grcgorič dr. Vinko, član komisije za 

revizijo deželne vlade/ II: 8, 114/ 
111:42,50,255,302,315,358 

Gregorič dr. Vinko, zdravnik/ 1: 68. 
72*, 93, 94, 96. 100, 103 

Gregorič Josip, meroizkusnik v Celov- 
cu/II: 185 

Grcgorin dr. Alojz/ I: 213, 217*/ lil: 
7, 119, 132,211,230 

Grcgorin dr. Janko/ II: 71, 74* 
Gril Dragotin/ III: 286, 287* 
Gril Karol, sprevodnik/ II: 197 
Gril Marija, Pod I i pa pri Vovbrali/ H: 

58 
Gril, nad poročn i k/111: 28, 57 
G robe! ni k, trgovec v Ljubljani/ II: 26, 

38 
Grögl Feliks/III: 11, 15* 
G rose hc I Andrej, prosilec za ravnate- 

lja šole na Grmu/II: 83 
Gross Alfred, učitelj v Apačah/ 111: 

180 
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Grošelj   Milan,  računski  praktikant/ 
111:213 

Grošelj dr. Pavel/ II: 208, 209* 
Grošelj dr. Rudolf/ II: 271, 275* 
Grošelj, stotnik/III: 306 
Groznik Janko/1: 157, 160*/ II: 311 
Gruden Ivan/1: 64,66*. 107/ III: 94 
Gruden dr., finančni uradnik tuesta 

Celje/1:67, 88 
Grum Josip/ II: 312,322* 
Gruško Ferdinand, trgovec/ III: 226 
Grut sch rei ber Edvard, baron v Gorici/ 

II: 187 
Gulič ing. Gvidon/ II: 212, 216*/ III: 

126,288 
Günther   pi.   Aleksander,   generalni 

konzul nemške Avstrije/1: 185 
Gustili dr,, policijski svetnik/ III: 38, 

39 
Gustinčič Pavel/II: 153, 157* 
Gustili (tudi Gustin) dr. Alojz/ I: 130, 

133*/II: 341/III: 12 
G u želj Janko, deželno sodni svetnik/ 

111:214 
Giizclj ing. Mate/1: 69, 73*, 101 
Gvajz Anton/ II: 272, 276* 

Habe Josip, revirni policijski nadzor- 
nik/ I: 330/ II: 373 

Haberle Ana, pisarniška pomočnica/1: 
330 

Habijan Janko/II: 114, 120* 
Habsburg, hiša/ II: 152 
Habsburžani/I:2ll,216* 
Hacin dr. Josip/1: 247, 250* 
Hacin dr. Lovro/ II: 101, 105*, 243, 

244/111:212 
HadžićStevan/H:325,326* 
Hafner Mate/ II: 82, 84* 
Hafner Ulrik/ II: 122, 129* 
Haicr, major/ II: 236 

Hajnrihar Fran, lesni trgovec/ III: 312. 
313 

Hajnšek Martin, poduradnik v Rogaš- 
ki Slatini/ lil: 72 

Haken ing. Franjo/1: 204,207*. 368 
Halfter Maks, učitelj v Mariboru/ II: 

20, 347 
Hal lier, francoski general/ II: 249 
Harinski Martin/ III: 10 
Harpe dr. Ivan, zdravnik v Slovenj 

Gradcu/II: 196 
l lasci Anton, komisar 11 na né ne straže 

v Brežicah/II: 140 
HasenbihI Lorenz, rudarski podjetnik 

v Stranicah/H: 51/III: 231, 292 
Hauffen ing. Friderik/ III: 72, 212, 

216* 
Haufen Josip/ II: 251, 253*/ III: 7 
Hauptmann dr. Ljudmil/11: 239, 240* 
Havelka Josip, jamski obratovodja v 

Mežici/H: 245 
Hay ne (tudi Haine) Emanuel/ II: 64, 

143, 145*, 210, 211. 359, 371/ III: 
8,84. 123,261 

I laznadarević Safvct, vojaški imam/ 
III: 44 

Hefter Adam, celovški škof/ III: 191 
Hein Emil, železniški su kač v Mari- 

boru/II: 19 
Heine Viljem, profesor v Kočevju/ I: 

352 
He neke I   von   Donnersmark,  grof v 

Lcšah na Koroškem/ II: 245/ III: 86 
Herbsl dr. Ludvik, lekarnar v Pliber- 

ku/ II: 238, 246 
He ree le Gregor, profesor v Mariboru/ 

III: 127, 129, 180 
Hercog ing. Izidor/1: 112, 113*, 204 
llcrg   Fran,   ravnatelj   zdravilišča   v 

Rogaški Slatini/ I: 365/ II: 34, 133, 
300/111:55,214,215 
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Heric dr. Matko/ III: 180, 182*. 203 
Heile dr. Vladimir/ III: 180, 182* 
Herman   Karel,   poštni   upravitelj   v 

Zgornji Pol ska v i/II: 143 
Herman Marija/1: 381 
Herman Zofija/1: 381 
Ilerzl Alojz, davčni sluga v Konjicah/ 

1:336 
Herzog ing. Izidor, svetnik državnih 

železnic/1: 204 
Herzog dr., zdravnik v Trbovljah/ II: 

38 
Hesse Anu •, profesor v Mariboru/ II: 

20 
Heuffel Frida, tipkarica koresponden- 

en ega urada/1: 151/11:378 
Hicke France, knjigovodja/ III: 126 
Higersberger Kari, okrajni sodnik v 

Dobrlivesi/1: 135 
Hilbert ing. Julij/1: 395,400* 
Hi lic Ivan/1: 306, 307* 
Hinterleehncr Fran/ II: 369, 372* 
Hinterleehncr Hugo, živinozdravnik v 

Polj canali/1: 394 
Hinterleehncr dr. Kari/1: 260, 261 * 
H iris Jožef, notar v Šoštanju/ II: 20 
Hladnik Jakob/ II: 292,296* 
Hlavač  Aleksander/   II:   225,   229*, 

351/111:49 
Hoc h mül 1er, zastopnik koroških Slo- 

vencev/ I: 343 
Hočevar Alojzij/ H: 312, 321*/ III: 

III 
Hočevar (Hozhcvar) Anton/ I: 350, 

353*/II: 341, 344*/III: 64 
Hočevar dr. Janko/1: 109, 110*, 130, 

374, 387, 393, 401, 402/ II: 8, 13, 
79,81, 141,200,225,226 

Hočevar Janko/1: 317, 321*/ lil: 234 
Hočevar J osip/1: 112, 113*, 204 
Hočevar Jurij/ II: 102, 108*/ lil: 64 

Hočevar dr. Vojtch/ II: 312, 321*/ lil: 
lil 

Hočevar, poročnik/1: 306 
Hodžar dr. Jakob/11:312, 322* 
Hofbaucr Hugo pi. Hohen wall/ II: 72, 

76*/ III: 62 
Hoffer dr. W., profesor na Ptuju/11:9 
H of finger Maks, nemški konzul/ II: 

236 
Hofmann Josip,  rudarski  podjetnik/ 

lil: 126 
Höglerdr. Hans/ II: 158, 162* 
Hohenzollerji/I:2II,2l5* 
Hohn ¡•• Anton, ravnatelj kaznilnice v 

Mariboru/II: 365/III: 221 
Hoisel dr., zdravnik v Rogaški Slatini/ 

11:133/111:309 
Hojnik dr. Ivan/1: 136, 137*/ II: 311/ 

III: III 
Hold Egon, poštni ofieiant/1: 381 
Hold Josip, poštni aspirant/1: 381 
Hold Josip, višji poštni kontrolor/ I: 

381 
Hold Olga. poštna ofieiant inja/ 1: 381 
Iloleèck Pavel/111: 127, 129* 
Iiolečck Peter/ H: 348, 354*/ III: 120 
Holler dr. Ivan, zdravnik pri ma rij v 

Brežicah/II: 140 
Honig Jakob, Ljubljana/ II: 401 
Hombogner Andrej, talec/ I: 259 
Horrak dr. pl., sekcij ski svetnik na 

pogajanjih o Koroški/1: 143 
Horvat dr. Franc, notar v Kamniku/ II: 

82 
Ilorvath Karl, kurjač/1:319 
Horvath Otokar. davčni upravitelj v 

Celju/II: 15 
House, Pariz/II: 236 
Houska ing. V last i mi l, rudarski svet- 

nik/ II: 33 
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Howatiski Evald/ II: 29, 30*, 49, 341/ 
III: 179, 180 

I liábale   Vojtcli,   živinozdravnik   v 
Kozjem/ I: 394 

I irast Albin, Višnja pri Stični/ II: 365 
Hrašovcc dr. Franc/ II: 101, 105*/ HI: 

133 
Hrašovec dr. Si I vin/ II: 309, 316* 
Hrašovcc V., član ravnateljstva drža- 

vnih železnic/1 : 112,359 
Hribar Dragotin, podjetnik v Ljublja- 

ni/ II: 338, 343*/ III: 251 
Hribar Frane/1: 317, 321 *, 393 
Hribar Ivan/ I: 82, 85*, 89, 105, 273, 

320, 328, 347/ II: 20, 90, 110, 164, 
416/111:77 

Hribar Vinccnc/III: 84 
Hribcmik Josip/III: 109, 113* 
Hiislić Kosla/ lil: 217, 223* 
Hrovat Bogomir/ II: 417,424* 
Hrovat Gabrijel, šofer/ H: 384 
Hrovat in Henrik, nad geometer/ II: 97 
Hrovat in Ivan, računski praktikant/ II: 

371 
H ru se h ka  Anton,   ravnatelj   fužin   v 

vŠlorjah/ II: 245 
Hrušak   dr. Josip, zdravnik v Konji- 

cah/II: 159 
Hubad dr. Josip, okrajni glavar/ II: 

341/111:8,46, 119,211,220,236 
Hubad Matej/ II: 405, 413*/ III: 80, 

194 
M über Hans, nadučitelj v Plibcrku/ 1: 

150 
Hübner Aleksander, major v Vojnem 

arhivu na Dunaju/1: 247 
Hudovernik Aleksander/ II: 82, 84*. 

332/ IH: 302 
Hülgert Ludvik/1: 401,404*/ H: 225 
Humar, gèrent na Jesenicah/ li: 207, 

214 

Hummel ing. Josip, rudarski nad komi- 
sar v Celju/1: 365 

Hupka ing. Artur, stavbni komisar/ 1: 
395 

Husa Julij, češki stotnik in letalce/ 1: 
168, 169 

Hut 1er Andrej, pisarniški oficial/ 1: 
288, 336 

Hinter Ivan/ II: 310,312, 318* 
Hvala Josip, invalid kanci ist/ II: 401 

Iglic   Matej,   uslužbenec,   sluga/   II: 
342/IU: 126 

Hauti ¡g dr. Ožbalt/ III: 110/ 11: 310. 
311,312,317* 

llcšič dr. Fran/1: 204, 207* 
IlovarFranc/II:97, 104* 
Intihar Anton/III: 197,201* 
Ipavec dr. Benjamin/ 11:  158,  162*. 

260 
Ipavec Rafael/ III: 49, 51*. 214 
ipavic dr. Marko/1: 213, 217*/ III: 12, 

132,211 
Irgolič dr. Hinko, sodnik v Zgornji 

Radgoni/H: 311,312 
Istvanović Nikola, general/ l: 81, 82. 

179 
Ivančič Ivan, Hudi Vrh/ II: 3ÜI 
Ivančič Josip/ II: 13, 16* 
Ivančič, kavarnar v Ljubljani/ lil: 243 
I va novic   Mccgcr   Anton,   profesor, 

major v Mariboru/ HI: 336 
Ivanšek Ivan, višji oficial v Celju/ 1: 

293 
Izek Ignacij, posestnik/ III: 60 

Jagodic Anton, adjunkt ravnateljstva 
pomožnih uradov/ II: 98 

Jagodic, oficial/1: 76 
Jakac   Andrej,   učitelj   kaznilnice   v 

Kopru/11: 365 
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Jaklič Franc, davčni eksekulor v Cel- 
ju/ I: 336 

Jaklič Milan, komisar/1: 380/ III: 28, 
211 

Jaklič Viktor/ II: 90, 93*/ III: 29, 64 
Jaklič, major/ II: 198 
Jakopič Rihard/1: 240, 241*, 350/ II: 

66, 90, 364, 405 
Jaksche ing. Ivan/ II: 33, 36*. 270 
Jnkulin Alojzij, provizorni kanci ist/ 

111:180 
Jama Matija/1:240, 241* 
Jamnik AÌojzij/ III: 320, 321, 328*. 

329, 340, 345, 351, 352, 355, 358 
Jan dr. Jakob/II: 310, 312, 318* 
Jan Jakob/ III: 7, 9*, 10, 16, 20, 41, 

44, 48, 52, 59, 62, 67, 79, 83, 85, 
89,91,98, 105, 122, 126, 131, 141, 
172, 175, 179, 183, 205, 211, 216, 
224, 228, 232, 234, 238, 246 

Jančič dr. Ivan, državni pravdnik - 
namestnik v Mariboru/ II: 313 

Jancžič Ana, oficiantinja/ II: 142 
Jancžič Josip/ III: 107," 108*. 326 
Jankovič Alojzij/ II: 34, 36*, 286 
J an kovic dr. Fran/ II: 365, 367* 
Jankovič dr., minister za vere/ H: 22/ 

III: 33 
Janša Hinko/ II: 417,424* 
JanšaJosip/II:3l0,3l8* 
Janus ing. Jaromir/1: 395, 400* 
Janžckovič dr. Franc/1: 213, 218* 
Janžekovič Vekoslav, sluga v Celju/ 

III: 208 
Jare Evgcn/II: 337, 338, 343* 
J am i k dr. Peter, uradnik Osrednjega 

virada državnih montan ist ičn ili ob- 
ratov/II: 301 

Jauker dr. Oton/1: 306, 307* 
Ječe I Franc, cestni mojster v Logatcu/ 

II: 149 

Jcčminek, postaj e nače In i k na Jeseni- 
cah/ I: 55 

Jeglič Andrej/1: 129, 132* 
Jeglič Anka, oficiantinja/ II: 149 
Jeglič dr. Anton Bonaventura, škof/ I: 

211, 216*/II: 341, 394 
Jeglič Matej, sluga/ II: 148 
Jelene ing. Josip/III: 147, 150* 
Jelene Luka/ II: 150, 151*/III: 302 
Jelene Maks, policijski oficial/ III: 127 
Jelene, stotnik/1: 152 
Jcločnik dr. Viktor/1: 64, 65*, 281 
Jemec   Tunja,   študentka   filozofske 

fakultete/ ìli: 302 
Je ni •• Valentin, brodnik v Sen ožet i h/ 

III: 14 
Jenčič Stanko, sodnik na Vrhniki/ II: 

306, 311/III: 111 
Jenko dr. Andrej/ II: 13, 16* 
Jenko Davorin/III: 271, 272* 
Jenko Fran/ III: 139, 140* 
Jenko dr. Ludo vik/II: 13, 17* 
Jenko dr. Milivoj/ II: 72, 75*, 312 
Jenko ing. Mi ljut in, uradnik poverje- 

ništva za javna dela/ I: 112 
J cram Frane, kanci ist/ III: 220 
Jenin Franc/ II: 91, 94*, 271, 275* 
Jereb Franc, jamomerec v Velenju/ II: 

273 
Jereb Frane/III: 72, 106, 108* 
Jereb Ivan, davčni asistent/ II: 98 
Jereb Rado/ II: 82, 84* 
Jeretin Jože, nado tic ial/ lil: 234 
J cretina Josip, bančni uradnik/1: 317 
Jcrgolič dr. Fran, odvetnik v Maribo- 

ru/H: 159 
Jerič dr. Josip/1: 89,92* 
Jerman Anton, davčni oficial/ II: 98 
Jerman Jakob/ II: 312, 322*/ III: 111 
Jcrovce Pavel/1: 151, 154*, 248 
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Jcrovšck dr., zastopnik medstrankar- 
skega odbora v Mariboru/ II: 117, 
118 

Jcrovšck Mihael, notar na Vranskem/ 
11:82 

Jcrše dr. Josip/1: 306, 308* 
Jeršinovic Anton, profesor v Ljublja- 

ni/ II: 272 
J es i h Jakob, mesar v Ljubljani/ III: 

343 
Jes i h, trgovec v Ljubljani/ II: 26 
Jež dr. Franc, komisar poverjen i št va 

za socialno skrbstvo/ I:  175, 183, 
185/11:22 

Jörg dr. Josip, profesor v Mariboru/ 
11:20 

Jovan Janko/ I: 202, 205*, 223, 265, 
290/11:6/111:95,316 

Jovanović Jovan/ Ml: 146, 150*, 154, 
155, 157, 159, 160, 172-176, 183, 
184, 190-192,209,317 

Jovanović Miloje/ I: 219, 226* 
Judnič Matija, posestnik na Brezjah/ 

II: 225 
Jug Andrej, oficial, vodja statistične- 

ga oddelka/1: 266 
Jug Anton/ III: 302, 303* 
Jug ing. Avgust/III: 280, 281* 
Jug Kari, policijski kanelist/ III: 198 
Juran Leopold, geometer/ II: 97 
Juran ing. Oskar/1: 253/ II: 356, 360* 
J u rancie   Ivan,   čebelarski   potovalni 

učitelj/III: 213 
Jurca Anton, policijski kanelist/ III: 

198 
Jurca Franc, veleposestnik, trgovec v 

Postojni/1: 196/11: 177/III: 166 
Jurčič Josip/III: 13, 15* 
Jurčič Rudolf, geometer/ II: 97 
Jurcčkodr.Fran/II: 159, 163* 
Jurkovič Franc, major/1: 180 

J u rman Valentin, topilniški mojster v 
Žerjavu/ II: 245 

Justin dr. Matej/1: 152, 155* 
Justin Srečko/1: 288, 289* 
Juš Janko, oliciant, invalid/ III: 193 
Jutraš Ludovik, davčni oficial/ II: 98 
Ju van dr. Alojz/III: 7, 9* 
Ju van Fran, posestnik/ III: 316 
J u va ne Franc, vrtnar Botaničnega vrta 

v Ljubljani/ II: 39 
Juvanc Franc/ I: 329, 332*7 II: 341/ 

III: 139 
Juvanc Milan/ III: 242, 244* 
Juvančič Friderik/ III: 9*, 80, 194/ III: 

7 

Kaderschafek, vrtnar v Rogaški Slati- 
ni/ III: 290 

Kad i čak, češki senator/ III: 119 
Kahn (Kaan) Wilhelm/ I: 101, 102*. 

144, 274, 316, 323, 347, 348, 360 
Kaiser dr. Adolf/1: 305, 307*/ II: 296, 

306, 310/III: III 
Kajfež Anton/ II: 310, 312, 319*/ III: 

111 
Kaki Matevž (tudi Kakclj Matej)/ l: 

150, 153*. 184, 335, 345/ II: 243/ 
111:7,212 

Kalan Andrej/ I: 60, 63*. 64, 79, 80, 
83, 91, 95, 98, 112, 124, 133, 138, 
142, 149, 179, 181, 195, 198, 202. 
212, 213', 227, 237, 257, 260, 27S, 
289, 313, 351, 375, 376, 378, 382. 
383, 389, 390, 391, 397, 401/ II: 9, 
44, 78. 181, 187, 284, 289, 326, 
333, 345 

Kalan dr. Ernest/1: 88, 89* 
Kalan dr. Fran/ H: 306, 310, 312. 

314*/III: N2 
Kalan Janez/1: 393, 398* 
Kalan Milan/1: 157, 160*/ II: 312 

3K9 



Kaltenegger Oskar pi. Ri cd hors t/ I: 
138, 141*, 396/11:43/111: 191 

Kambič M iliaci/ 111: 333, 337* 
Kamcnšck Jožef/IN: IO 
Kamcnšck Raj ko, davčni oficial/ 11: 

98, 257 
Kanmikerdr. Franz/I: 195, 199*, 323 
Kandare dr. Albin/ I: 193, 194*. 203/ 

11:54, 167,259 
Kandare Emil/1: 239,241* 
Kan d riè Matko, konci p ist/ III: 94 
Kanle Matko/III: 148, 151* 
Kapctanović ing. Milan/1: 219, 225* 
Kaplja, gospa ¡z Ljubljane/ II: 13 
Kappuspl. Anton/III: 89, 91* 
Karadordcvići/1: 169*, 173, 210, 211/ 

11:391 
K a rado rde vi ć    Aleksander,    regent, 

kralj/ I: 123, 163, 167*. 169, 174, 
190, 194, 214, 219, 295, 296, 309/ 
11:224,251 

K arad o rde vié   Petar,   kralj/   I:   163, 
167*, 190,296/11:254 

Karara Ivan/ III: 43* 
Karčič Bono, lekarniški asistent/ II: 96 
Kari Leon, poštni pod urad ni k/ II: 143 
Karlicky ing. Josip, gradbeni komisar/ 

II: 259 
Karlin dr. Ivan/ I: 230/ II: 333, 345/ 

III: 50, 296, 297* 
Karnitsclinig dr. Morie, notar v Koče- 

vju/ II: 82 
Käs Josip, davčni sluga v Konjicah/1: 

336 
Kasal dr. ing. Miroslav/ II: 32, 36*, 

89, 208, 356 
Kast re ve Ana, Ljubljana/ II: 410 
Katnig, trgovec iz Ljubljane/ II: 142 
Kavčič Anton, učitelj/ II: 31 
Kavčič  dr.   Ivan,   komisar državnih 

železnic/1:247/II: 8,49 

Kavčič dr. Josip, sodnik v Slovenski 
Bistrici/III: 112 

Kavčič Justina, pisarniška oficijanti- 
nja/ II: 346 

Kavčič ing. Rudolf/1: 204,206* 
Kavenik dr. Ivan/ I:   129,  130*/ H: 

214/111:302 
Keberdr.Ivan/I:86,88* 
Kcjžar Miroslav/1: 89, 92*, 93, 103 
Kek dr. Tekla/II: 304, 313* 
Kclcc    Ivan,   na dre vident   državnih 

železnic/1:204 
Keleminadr.Jakob/II:71,74* 
Kenda Franc/ II: 82, 85* 
Kenda Ivan/II: 131, 135*/III: 336 
Kenda ing. Josip, gozdni oskrbnik na 

Bledu/II: 82 
Kenda Juna, profesor v Trstu/ II: 332 
Kenschnig, upokojeni cestar/ III: 110 
Keppa dr. Andrej, zdravnik v Celju/ 

II: 257 
Kern, major/1: 254 
Kerner dr. Robert/ I: 283, 288*, 289, 

323, 343, 360 
Kerschbaumcr dr. Reinhold/ III: 226. 

228* 
Kersnik dr. Janko/ III: 316, 317* 
Kcrševan Alojz/ I: 213, 217*/ III: 39, 

252 
Kcršič Filip, šofer/ II: 384 
Keršič Peter/ II: 309, 310, 316*/ 111: 

110 
Keržan  Pavel, pisarniški oficial/ 11: 

114 
Kette Henrik, davčni upravitelj/ 11: 98 
Kette Oton/ II: 72, 77*/ III: 211, 220, 

236 
Kettner Henrik, me roi zku sni k v Lju- 

bljani/ II: 358 
Kcuschnigg Josip, sodni sluga v Pli- 

berku/I:293 
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Kidrič dr. Prance/1: 205,207* 
Ki ferle Ivan/ II: 183, 189* 
Kilar Ivan, davčni oficial/ 11: 98 
Kimovec dr. Fran/ II: 405,413* 
• inč Leopoldina/II: 165 
• Ìndi lio fer Ferdinand, davčni sluga v 

Ljubljani/1: 336 
King Leroy, poročnik, član ameriške 

misije na Dunaju/ I: 282, 283, 309, 
323, 343, 360/II: 193 

K ire lisch I ¿iger ing. Morie/ II: 165, 
171* 

Kisovee Ivan, ofieiant/ III: 193 
K lačna Rudo I f, davčni u prav i le I j/ II: 

98 
Klanjšček (ludi Klanjšek) Rado/ III: 

133, 136* 
Klanšček Andrej/ II: 388, 389* 
Klaucr Bruno/1: 59, 62* 
Kleber Pavel, poduradnik v Mariboru/ 

1:293 
Kleinlerclier dr. Kristijan/ II: 9, 341, 

344*/III: 120 
Klemen Albert, najemnik lokala v 

Rogaški Slatini/II: 165/111:313 
Klcmcnčič Fran(c)/ I: 240, 241*/ 11: 

223 
KlemenčiČ Ignaeij, Ljubljana/ II: 402 
Klemcnčič Ivan, Ljubljana/ II: 402 
K len ha Viljem, postajni mojster/ 1: 

396 
KIinar ing. Anton/ I: 191, 193, 194*, 

203, 351, 389, 394, 395, 396, 397/ 
II: 20, 22, 63 - 66, 87 - 89, 134, 135, 
145, 226, 248, 254, 260, 261, 265, 
266, 270, 273, 277, 284, 286, 298, 
301, 326, 328 - 332, 336, 341, 345, 
352, 355, 368, 377, 383, 399, 403, 
417/ III: 23, 256, 278, 287, 289, 
291, 292, 294, 301, 302, 305, 306, 
308,317,320,354 

KI inar Peter/ III: 234, 237* 

KI inar Štefan, upravitelj v  Rogaški 
Slatini/ II: 164 

Kline Ludo vik, davčni oficial/ 11: 98 
Klobčič (tudi Klopčič) Ludvik/ H: 72. 

77*/III: 220, 236 
Kloboves Jane/7 I: 59, 61*/ H: 363 
Klobučar Marija, Ljubljana/ II: 410 
Klodič Maks/1:204,206* 
Klofular Alojzij, davčni upravitelj/ H: 

113 
Klim Ivan, trgovec v Kot mari ves i/ II: 

45 
Kmet Mirko/ II: 281, 284*, 364 
Knabl Josip, ravnatelj strokovne šole 

v Kočevju/1: 352 
Knaíeljc ing. Leon/111: 271, 272* 
Knaflič dr. Vladimir/ l: 331, 333*/ II: 

132 
Knapp Friderik, profesor v Mariboru/ 

II: 20 
Knaus Sigmund, genera I št ab ni pod- 

polkovnik/ II: 236 
Knez Alojzij, davčni upravitelj/ II: 98 
Knez Anton/ lil: 198.201* 
Knez Ivan/ III: 302, 304*, 330 
Kncžaiirek Oskar/1: 139, 141 * 
Knifie Emil/1: 127, 128*, 180 
Kobal ing. Avreiij/ I: 253, 256*/ II: 

356 
Kobal Bogomir/ II: 288, 290* III: 28, 

345 
Kobal Fraiic(e)/ 1: 64, 66*. lil, 151, 

237, 257, 260, 266/11: 223, 271 
Kobal Viljem, davčni upravitelj/ H: 

98 
Kobe dr. Ernst/HI: lil, 114* 
Kobe Viktor, sodnik v Brežicah/ II: 

72,312 
Kobentar Frane/1: 242,243,249* 
Kobler Ernest, davčni upravitelj/U: 98 
Kobler ing. Pavel/1: 69,73* 
Koeli F. Josip, polkovnik/ H: 363 
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Koch Ivan, pravnik pri višjem šol- 
skem svetu/ II: 293 

Köchler Alojzij/ III: 28, 31* 
Kocijan Ivan/ III: 68, 73* 
Kociper Janez Evangelist/ III: 180, 

182* 
Kocjan Franc/ III: 243, 245* 
Kocjančič Lujiza, vdova v Ljubljani/ 

II: 131 
Kocmur A„ član revizijske in kon- 

trolne komisije za revizijo deželne 
uprave/II: 8, 194 

Kocmur Ivan/1: 195, 199* 
Kocuvan Ferdo, davčni upravitelj/ II: 

98 
Kočar Janez, dragonee/ II: 41 
Koče var pi. dr. Franc, predsednik 

okrožnega sodišča v Mariboru/ I: 
135/111: 193 

Koče var dr. Karo I, deželno sodni 
svetnik v Mariboru/ II: 215 

Koder Julij, sodnik pri Sv. Lenartu/ II: 
312 

Kodre dr. Anton/ II: 101, 105*/ III: 
132 

Kodre Josip, živinozdravnik v Žalcu/ 
1:394/111:214 

Kogoj dr. Frančišek/1: 259, 261 * 
Kokalj Štefanija/ III: 342, 344* 
Kokalj Viktor/III: 45, 48* 
Kokalj, koncesionar kinematografa v 

Ljubljani/III: 230, 231 
Kokol Albert, višji deželni sodni 

svetnik v Mariboru/1: 185 
Kokoschinegg Rudolf, trgovec v Ma- 

riboru in Rogaški Slatini/ II: 55, 88, 
132, 165, 186,260 

Kokot Rajmund/ III: 168, 171* 
Kolbezcn Franc/III: 193, 199* 
Ko lene Ivan, notar v Slovenski Bistri- 

ci/ II: 82 

Kolčne Pavel/III: 214, 216* 
Kollcnz dr. Aleksander, profesor na 

Ptuju/ H: 9, 348 
Kollman L., Radovljica/ II: 127, 137 
Kolšek Avgust, major, poveljnik 2. 

bataljona   celjskega   pcšpolka/   I: 
180/11:238 

Kolterer dr. Franc/ II: 133, 135*/ 111: 
65,309 

Koman Leopold/III: 107, 139, 141* 
Ko mare to Milan,  inlendančni kape- 

tan/ III: 247 
Komers Alojzij, višji živinozdravnik 

v Šmarju pri Jelšah/1: 394/ II: 333/ 
111:21 

K o molar Anton, notar na Vrhniki/ H: 
82 

Kompare Valentin, davčni upravitelj/ 
II: 98 

Konda dr. Jakob/ II: 311, 319* 
König Hugo/1: 172, 173* 
Kopač Jernej/1: 166, 168* 
Kopic Jakob, šolski ravnatelj pri Sv. 

Lenartu/ III: 64 
Korać Vilomir/ 1: 219, 225*/ II: 89, 

377 
Koražia Alojzij, trgovec v Rogaški 

Slatini/II: 165 
Korbar, župan v Dobrunjah/1: 83. 88/ 

II: 14 
Kordin dr. Ernest/1: 330, 333* 
Kordon Gustav/1: 375, 377* 
Koren Ivan, računski praktikant/ 11: 

365 
Korenčan Matija, kurir/ H: 57 
Koropec Rihard/ II: 11*/ III: 12, 132 
Koroschiitz   Štefanija,    lelcgrafistka 

državnih železnic/ II: 206 
Korošec dr. Anton/1: 104, 106*. 107, 

123, 158, 159, 174- 177, 179, 192, 
205, 210, 213, 219, 227, 242, 246, 

392 



262, 287, 290, 296, 297, 299, 302, 
315, 331, 350, 351, 356, 364, 372, 
373, 384/ II: 5, 34, 44, 53, 90, 130, 
131, 138, 221, 236, 358/ III: 33, 152 

Korošec Franc/ I: 120, 122* 
Korošec Tlickla, Lorenzenberg na 

Koroškem/ II: 80 
Korošce, poduradnik na železnici/ II: 

398 
Korošec, vodja JSZ na Jesenicah/ I: 

379 
KorunJanez/I:214, 218* 
Korun dr. Milan/1: 158, 161*. 195/ II: 

38, 232, 248/ III: 256 
Korun dr. Valentin/ III: 78, 79*, 222, 

302 
Kos dr. Fran/ III: 248,250* 
Kos dr. Milko/ I: 205, 208*/ II: 20/ 

III: 232, 341 
Koschell Antonija, poslanca v Sredi- 

šču/ 11: 143 
Koschclnig Jakob, žel. čuvaj na Ble- 

du/ II: 97 
Kosci Alojz, davčni sluga v Šoštanju/ 

1:336 
Kosem Josip/1: 239, 241* 
Kosi Anton/ II: 101, 105*/ III: 89 
Kosmač ing. Matej, civilni inženir za 

kulturno tehniko v Ljubljani/ II: 166 
Kosmač Mihael, uradni sluga/111:7 
Kostanjevcc Maks/1: 151,154*/II: 52 
Kosten Anton, posestnik na Mcdvcj- 

ku/III: 319 
Kostcvcc Josip/ II: 174 
Košan Ivan/III: 127, 129* 
Košan dr. Janko/III: 112,115* 
Kosec Jakob, pisarniški oficiant v 

Celju/II: 385 
Košir Janko/1: 368, 370* 
Košir Stanko, davčni asistent/ II: 98 
Košnik Ivan, profesor/ III: 181 

Koštial Ivan/ II: 364,366* 
Kotnik dr. Fran, sodnik v Šoštanju/ H: 

310 
Komik dr. Franc/1: 393, 397*/ II: 31, 

35*, 272/III: 334 
Kotnik dr. Janko/ I: 347, 353*/ II: 9, 

31/111:334 
Komik dr. Josip/1: 157, 159*/ II: 215 
Kotnik Miroslava, tipkarica Dopisne- 

ga urada/ II: 378 
Kotscli Ludovik, pristav na postaji 

Tczno/II: 19 
Kotzian/1: 128*, 138 
Kovač Alojzij/111: 193, 199* 
Kovač Janez, računski nad svet ni k/ H: 

97 
Kovač Maks/ lil: 202, 204* 
Kovač Viktor/III: 237,238* 
Kovačič Anton/III: 77, 78* 
Kovačič dr. Franc/ lil: 68, 73*. 98, 

101-104 
Kovačič Janez, upokojenec v Rogaški 

Slatini/II: 52 
Kovačič Janko, policijski koncept ni 

praktikant v Ljubljani/ II: 199 
Kovačič dr. Maks/ 111: 334,338* 
Kovačič Rudolf, davčni upravitelj v 

Rogatcu/ II: 15 
KozakJuš/II:25l,254* 
Kozarac/1: 263 
Kozila Ivan, pod stražnik/II: 17 
Kozina Jurij, deželnosodni svetnik v 

Novem mestu/ II: 310/ III: 113 
Kozina Peter, tovarnar v Tržiču/ 1: 

181,356/11: 101,346 
Koželj Anton/ II: 91, 94* 
Kraigher dr, Alojz/ I: 357, 362*/ II: 

22,303, 405 
Kraje ing. Matija, gradbeni svetnik/ 

11:356/111:72 
Kraje dr. Otmar/ III: 302, 304* 
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Krajne Vckoslav, notar v Šmarju prt 
Jelšah/ II: 82 

KrajŠek Anton, koncipist/ II: 301/ III: 
133 

KrakerAlojz/I:380,383* 
Krakcr Josip, davčni oficial v Kranju/ 

I: 336/ II: 97 
Kral dr. ing. Alojzij/ II: 142, 144*. 

356,422 
Kralj Anton/ I: 105, 107*. 202, 223/ 

11:338/111:95,316 
Kralj Ivan, sodnik v Metliki/ II: 311 
Kralj Ivan, nadzornik varnostne stra- 

že/III: 198 
Kralj ing., rudnik Velenje/ II: 203 
Kramar Josip, davčni sluga v Celju/ I: 

336 
Krambergcr Franc, revizor Kranjske 

deželne banke/1: 202,223/ 111:316 
Kramer dr. Albert/ I: 89-92*. 93, 94, 

103, 108, 213, 219, 227, 242, 246, 
297, 315, 331, 350, 351, 356, 361, 
364, 387, 393/ II: 34, 44, 55, 66, 
115, 124, 131, 150, 222, 236, 358 

Kramer Emil, sodnik v Mariboru/ I: 
157/11:312 

Kramer pi. Drauburg, nemški hujskač 
v Mariboru/ II: 252, 253 

Krane ing., državni nadzornik v Hra- 
stniku/ III: 262 

K rancie dr. Fran, deželno sodni svet- 
nik v Celju/ II: 309 

Kranj • Ana, tipkarica Dopisnega ura- 
da/II: 378 

Kranj e dr. Milko, sodnik v Kranjski 
Gori/II: 311 

Kranjčcc Ivan, davčni asistent v Laš- 
kem/ I: 336 

Krašek dr. Ivan, sodnik v Celju/ I: 
136/11:311/111: III 

Kraševcc Josip, pisarniški ravnatelj v 
Mariboru/II: 338/III: 202 

Krasna Ana, vdova/ III: 8 
Krasna Fran/ II: 362, 366 
Krasna Josip, mornariški sluga/ III: 8 
Krauland dr. Andrej/1: 318, 322*/ II: 

402/111: 180 
Kraus Amalija, uslužbenka v Zdravi- 

lišču Dobrna/ II: 52 
Krcgar ing. Franc/ II: 347,353* 
Krcgar Kari, revizor Kranjske deželne 

banke/1: 202 
K regar Zinka, ofieiantinja/ II: 149. 

34*2 
Kreinz Alojz, davčni upravitelj v Ra- 

dovljici/ I: 336 
K rejci Anton, major/1: 180 
K rejec Janko, profesor v Idriji/ H: 364 
Krek dr. Bogumil, vladni svetnik/ III: 

263 
Krek Franc, orožniški stražmojster. 

certifikatist/ II: 208 
Krek dr. Gregor Gojmir/1: 129, 131 */ 

11:215,405 111:302 
Krek dr. Janez Evangelist/ I: 210. 

212,215* 
Krek Julij/ III: 78, 79 
Krek, gospodična, predstavnica 

žensk/ II: 66 
Krek, skladiščnik/lil: 288 
Kremcnšek Ivan/ I: 139, 142*. 184, 

202, 379/ III: 39, 143, 149, 205. 
224,227,246,247,301 

Krems i er A rt ur, Ljubljana/ II: 423 
Kremžar dr. Anton/1: 129, 131*, 157/ 

11:214 
Krcn Matija, adjunkt pomožnih ura- 

dov/ I: 330/ II: 43 
Krcn Rudolf, prometni upravitelj pri 

bosanski zemaljski vladi/ II: 259 
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Kren, brata, častnika Lav ri •• ve čete/ 
1:235/111:306 

Kresse Ivan/1: 330, 333* 
Krevclj dr. Josip, notar v Cerknici/ II: 

82/111:316 
K ri sehe Andrej, policijski kanci ist/ I: 

330/ II: 43 
Kri se h ko Viljem, rudarski kontrolor/ 

III: 209 
Krisper dr. Valentin/ II: 238, 240*, 

357,403,404,405/111:71 
Kristan Anton/1: 83, 85*, 93, 94, 97, 

123, 125, 126, 129, 139, 140- 142, 
147, 155, 158, 162, 168, 176, 179, 
181 - 183, 185, 193, 195- 197,201, 
208, 218, 227 - 229, 233 - 239, 244, 
247, 257, 258, 260, 265, 266, 269, 
271, 272, 276, 277, 279 - 281, 284, 
287, 290, 295, 296, 303, 311 - 314, 
316, 318, 319, 322, 328, 333, 337, 
339, 340, 348, 350, 351, 355, 358, 
360, 365, 379, 380, 385, 401/ II: 5, 
6, 12, 17, 24, 25,53, 57 - 59, 61, 66, 
68, 78, 87, 95, 99, 108, 112, 122, 
126, 130, 134, 141, 146, 151, 152, 
157, 164, 171, 191, 196, 200, 203 - 
205, 211, 217, 219, 223, 241, 248, 
266 

Kristan Ivan, provizorični uradnik 
Dopisnega urada/ II: 327 

Kristan Zmagoslav, poročnik/1: 373 
Kristl Alojzija/ III: 194, 200* 
Krist I dr. Rudolf, okrajni sodnik v 

Brežicah/1: 135 
KrištofFranc/III:52,58* 
Krištof Jurij, dež. sodni svetnik v 

Železni Kapli/1: 186 
Kfivanee ing. Kari/1: 306, 308*, 337, 

395/11: 134, 166, 186,273 
Kriwcr Josip, profesor na Ptuju/ II: 9 
Križanec Adolf, otrok/ lil: 8 

Križanec Hubert, otrok/ III: 8 
Križance Marija/ 111:8 
Krizman, slikar/1: 240 
Kronasser Viljem, dež. sodni svetnik 

v Mariboru/1: 185 
Kron vogel dr. Josip, višji deželno 

sodni svetnik/ III: 113 
Kropač ing. Josip/ 1: 365, 370*/ II: 

245,273/111: 13.84,97 
Kropalsehek Viljem, profesor v Mari- 

boru/ II: 20 
Kropej Albert/ lil: 168, 171*. 243 
Kropi všek ing. Franc/ II: 289, 291* 
Krslelj dr., predsednik pokrajinske 

vlade za Dalmacijo/1: 384 
Krulelvan/H:90, 93* 
Krulcj Ernest/II: 187, 190* 
Krulj dr. Uroš/1:219, 226* 
Kuder Anton/ II: 310, 312, 318* 
Kuder Julij, sodnik v Marenberku/ III: 

111 
Kues Marija, po starica v Veliki Ne- 

delji/II: 143,232 
Kuhačka Jožef/ II: 122, 129* 
Kuhar dr. Andrej/ II: 82, 84* 
Kuhar dr., notar v Ljubljani/ III: 316 
Kuharic Aleksander/ lil: 193, 199*. 

326 
Kuhelj dr. Mirko/ II: 342, 345*/ III: 

203 
Kukar Janko/II: 128, 130* 
Kukić Savo, načelnik v carinski upra- 

vi v Beogradu/ II: 92 
Kukovec Ana, žena Vekoslava Kuko- 

vca/ II: 69 
Kukovec ing. Janko/ II: 246, 247*/ 

III: 72 
Kukovec dr. Vckoslav/1: 53, 56*, 61, 

65, 67, 76, 79, 81, 86, 90, 93, 100, 
101, 103, 108, 114, 116, 122, 126. 
129, 133, 140, 150, 165, 170. 179, 
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187, 214, 234, 235, 239, 245, 247, 
250, 252, 257, 261, 270, 271, 272, 
276, 280, 284, 291, 295, 299, 302, 
304, 308, 316, 318, 319 320, 322, 
331, 352, 354, 363, 371, 377, 383/ 
11:69, 148/III: 117,286,353 

Kultercr Filip/III: 122, 125*, 214 
Kimaver Karei/ II: 293, 297* 
Kune dr. Josip/III: 188* 
Kune Karei/ III: 333, 337* 
Kime M., potovalni učitelj na državni 

obrtni šoli v Ljubljani/ II: 342 
• im ej Anton, davčni oficial/11: 98 
Kunst Edo, uradnik prehodno gospo- 

darske komisije/II: 194 
Kunst Ivan/ III: 239 
Kunst ing. Teodor, višji stavbni komi- 

sar/1: 319 
Kunstelj, lesni trgovec na Vrhniki/ II: 

40, 69 
Künstner Matilda/ II; 306 
Kurschel ing. Georg, svetnik/1: 319 
Küsse 1 Fran, sodnik v Trebnjem/ II: 

310,312/111: 111 
Küster Franc, eksponent korespon- 

denčnega urada na Dunaju/ 1: 237, 
238/ III: 20 

Küster, župan v Kompoljah/1: 181 
Kušar dr. Valentin, profesor v Ljub- 

ljani/ I: 306/ II: 402 
Kušcj dr. Jakob, konceptni uradnik/ 

11:312 
Kušej dr. Rado/1: 136, 137*/ II: 243, 

309 
Kušnik Jožef/III: 10 
Kvartič Katarina, babica v deželni 

bolnici/ II: 334 
Kvartič Milan, poročnik, padci na 

Koroškem/ II: 334 
Kvaternik Slavko, polkovnik/ I: 220, 

226*/ III: 8 

Ladiha dr. Ludvik/ II: 97, 104* 
Lager Flora, trgovka v Celju/ II: 260 
Laginjadr. Matko/1: 99, 102*/ III: 48, 

49 
Lah dr. Ivan/ II: 54, 56*, 70 
Lah Mihael/III: 356 
Lajnšič dr. Srečko/ 1: 97, 98*, 213, 

263,291,325/111: 12, 132,211 
Lajovic Anton/ II: 233, 311, 320*. 

405 
Lampe dr. Evgen/1: 68, 71 */ III: 226 
Lampe ing. Franc, gozdni komisar/ II: 

83/III: 187 
Lampe Maks/ III: 306 
Lampreen i k Ivan/ H: 340 
Lamprcht Josip, pisarniški ravnatelj/ 

I: 352 
Lampret dr. Anton/1: 394, 399* 
Lamutdr. Ivan/1: 213, 217* 
Landskroner & Bochner, Ljubljana/ 

II: 401 
Lang Ferdo, profesor v Mariboru/ H: 

20, 348/ III: 94 
Lang   Franc,   tehnični   uradnik   pri 

Stavbnem   vodstvu   za  osuševanje 
barja/II: 166 

Lang Ludo vi k, profesor v Mariboru/ 
II: 20, 347 

Langer Franc, učitelj/11: 281 
Langer Marija, učiteljica/11: 281 
LangofAdolf/I:60, 62* 
Langus Josip/ II: 365/ III: 64, 66* 
Lap Anton/II: 337, 343* 
Lapajne Anton,  ravnatelj  kmetijske 

šole na Grmu/II: 83/III: 181 
Lapajne Janko/III: 193, 198* 
Lapajne dr. Stanko/ II: 215, 216* 
Lapajne dr. Živko/ I: 357, 362*/ 11: 

224 
Lasar (tudi Lasser) Franc/1: 242, 245, 

249*/II: 122, 129* 
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Lasbachcr Josip/ III: 335, 339* 
Laschan Maks pi. Mori an d, viiez, 

finančni tajnik v Ljubljani/1: 336 
Laschan Viljem, vitez/ II: 30, 31 * 
La sic Alma, poštar ica v Ljubljani/ II: 

363 
Lasić, kadetni aspirant, kurir za Gori- 

co/1: 104 
LašičFranc/II:72,76* 
Lašič Henrik,' 1: 129, 131*, 213/ II: 

215/111:80 
Laure Albert, uslužbenec v Sevnici/ 

II: 187 
Laurenčič ing. Ernst, stavbni svetnik/ 

1:213 
Laurenčič Kari, vratar Tobačne tovar- 

ne/II: 158 
Latitar Blaž, kurjač deželne blaznice 

na Studencu/ II: 305 
Lavrenčak Viljem/ II: 313,323* 
Lavrcnčič ing. Alojzij, gradbeni ko- 

misar/ II: 246 
LavrenčiČ Ivan/1: 68, 72* 
Lavrcnčič dr. Matija/ II: 306, 310, 

314* 
Lavrcnčič Rudolf/ III: 208 
Lavrič Alfred pl. Zaplaz/ I: 120, 121*, 

141, 148, 164, 170, 175, 180, 235, 
236 

Lavrič Anton/III: 327, 329 
Lavrič dr. Anton, zdravnik v Rogaški 

Slatini/II: 13/111:309 
Lavrič Franc/ II: 410,413* 
Lazar Stanko/III: 134,136* 
Lazarcvič dr. Vojin, zdravnik, šef 

kirurškega oddelka v Beogradu/ I: 
202 

Lazzarini Franc, baron/ I: 330, 332*/ 
11:43/111:21,211,220 

Lebardr.Joško/I:213,218* 

Legat Ivan/ II: 208, 315*/ III: 49, 127, 
203 

Lcgvart Jakob Rado/ I: 263, 267*. 
305/III: 106 

Lcgvart, invalid/ III: 292, 322, 323 
Leitbach, general/1: 147 
Leitgeb dr. Avgust/ H: 311, 319*/ 111: 

112 
Lckan Jože/ III: 234, 237* 
Lemcž dr. Milan/ H: 308. 315/111: 26* 
Lcmiscli dr., državni svetnik v Celov- 

cu/1: 120 
Lem par Fran, računski praktikant/ 11: 

365 
Lenarčič Anton/ II: 40,47* 
Lenarčič Franc, računski svetnik/ 11: 

334/111:213 
Lenart dr. Adolf/II: 311, 312, 319* 
Lenart Ivan, uradni sluga/ III: 235 
Lenart Josip/ I: 136, 137*/ II: 311, 

312/III: 111 
Len assi Justina, strojepiska/ III: 126 
Lenassi, trgovec v Ljubljani/ II: 27, 

38, 194 
Lcnčck Niko, notar v Skofji Loki/ 11: 

82 
Leon Karel, postni poduradnik v Lju- 

bljani/ I: 381 
Lerch, konzularni oficial v Dortmun- 

du/ II: 178 
Lcskovar dr. Josip/ III: 195 - 197, 

200* 
Leskovšek Ivan, računski podčastnik/ 

III: 10 
Leskovšek Janko/ II: 272, 277* 
L'Estocq baron Herman, okrajni ko- 

misar v Ve I i ko ve u/1: 150 
Lešnik dr. Alojzij/ II: 312, 321*/ III: 

III 
Levanič Josip/ III: 319, 320* 
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Levait Franc, višji  poštni oficial v 
Ljubljani/1: 381/II: 45, 140 

Levee Anton/1: 185, 188* 
Levee Janez/ III: 335, 339* 
Levičar Janko/ III: 87,90* 
Leviönik dr. Alfonz/ III: 78, 79* 
Lcvičnik p]. Franc/ II: lOJ, 106*/ III: 

185,212,227,345 
Levičnik Valentin/ II: 311,320* 
Lcvičnik Vinko/ II: 364, 366*/ III: 

128 
Lcvstek Josip, davčni asistent/ U: 98 
Lcvstek Raj ko, davčni opravitelj/ II: 

98 
Levstik Vladimir/II: 100, 104* 
LewickiLeon/lI:258,26l* 
Lewicky Adam, sluga/ III: 358 
Lichtenberg   Viktor,   grof/   II:   252, 

254*/ III: 243 
Lichtenberg, baronica/11: 268 
Ličar Karel, zemljemerski eleve/ 11: 

219/111:17 
Likar dr. Ivan/II: 313,323* 
Likar Rudolf, računski praktikant/ II: 

371 
Likar Stanko/ III: 28, 31 *, 203 
LilekEmilijan/II:272,277* 
Lillcg Maks, davčni nad upravitelj/ 1: 

262 
Limpel Valentin/II: 122, 128* 
Lindtner Henrik/ II: 114, 120*. 157, 

270/ III: 106, 126, 252, 277, 284 - 
286, 288, 302, 330 

Linhart   Leopold,  poštni   oficia nt  v 
Kočevju/11: 143 

Liiiinger dr. Janez/ II: 43, 48*, 72 
Lipoid dr. Franjo/ H: 117, 121* 
Lipoid ing. Vladimir, ravnatelj solar- 

ne v Kreki/1: 382 
L i po vic Otmar, oskrbnik  pivovarne 

Göss v Skrbni vasi na Koroškem/ 
II: 363 

Lipovščck Gašper/ lil: 12, 15*, 64. 
132,208 

Lipovžič ing. Matija, profesor/ lil: 
208 

Lipša dr. Fran, sodnik v Celju/ II: 
312/III: III 

Lipuš Ladoslav/ III: 198, 201* 
Lipužič Matija, rudarski komisar \ 

Mežici/ II: 273 
Ljubeč (tudi Lubec) dr. Milko/1: 266/ 

II: 197, 199*, 234, 347/111:22,23 
Ljubic Alojzij/H: 373, 376* 
Lob Josip/1: 306, 307* 
Lobe Ludvik, konceptu i praktikant/ 

111: 168 
Lobinger Karl, okrajni sodnik v Ro- 

gatcu/l: 185 
Lobnik Frane/II: 188, 191*/ III: 214 
Loch buch 1er ( Loch b ich 1er), v re le ni 

ravnatelj v Rogaški Slatini/ I: 120/ 
II: 133 

Loclron - Laterano dr. Karel, grof/ 1: 
335, 339* 

Logar dr. Franc/ I: 69, 73*/ II: 10. 14, 
72, 132/HI: 132,220 

Logar Franc, policijski oficial v Cel- 
ju/•: 149 

Logar dr. Friderik/ II: 137, 139*, 234, 
307/111:57, 132, 168 

Lokar dr. Janko/II: 109, 112* 
Lokar, kapitan/ H: 200/ 111: 38, 98, 

101 
Lončar dr. Dragotin (tudi Karel)/ I: 

123, 125*, 150,242/11:71 
Lorbcr dr. Herman, deželni sodni 

svetnik/1: 185 
Lorber Matija/III: 10 
Lorber Mihael, notar v Sevnici/ II: 82 
Loren čak Ka •• I, posestnik v Lem ba- 

ku/ II: 70 
Lorcnzutti Andrej, stražmojster/ 111: 

198,242 
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Lorgcr dr. Franc/ II: 348,353*, 402 
Lotrič Henrik, nad poročni •/ 111: 198 
Lot ri č llinko, rev i mi nadzornik/ III: 

313 
Lotrič dr., stotnik v Trbovljah/1: 82 
Loucher, francoski minister/ II: 329, 

330 
Lovec Josip, uradnik v Zagrebu/ II: 

70,168 
Lovreneič dr.,  predsednik   lovskega 

društva/III: 69 
LovŠc Anton/II: 71, 73* 
Löwl ing. Karol, rudarski nadsvetnik/ 

1:365/11:211,245 
Lozar dr. Fran/ II: 312,322*/ III: 111 
Litbcc dr. Milko (tudi Mirko) / II: 

197, 199*/III: 22, 23 
Luekmann ing. Alfred/ II: 33, 36* 
Lučovnik dr. Janez/ H: 122, 129* 
Ludwig Au gust/1: 171, 173* 
Luk un dr. Miroslav (Friderik)/ I: 88, 

89*, 186, 195/11:72, 119, 144, 175, 
176, 177,280/111:302 

Lukanc Savenburg p]. Anton, major/ 
I: 180 

Lukič, podpolkovnik/lil: 168 
Lukinič dr. Edo/ I: 219, 225*, 390/ II: 

6, 146 
Luk man (tudi Luck man) Anton/ II: 

251,253* 
Luk man  dr.  Frane  Ksaver/ I:  255, 

256* 
Lunačck   Aleksander,    nad poročnik/ 

III: 239 
Lun der Alojzij, višji davčni upravi- 

telj/II: 113 
Lušin Alojzij, geometer/ II: 97 
Luznar Jakob/III: 112, 115* 
Lužar, posestnik v Komendi/ II: 235 

Mack I. V., deželno vladni svetnik v 
Celovcu/ II: 45 

Mačkovšck ing. Janko/ 1: 174, 177*. 
179 

Mahkota Karel/ II: 169, 171*/III: 176 
Mahkovcc dr. Anton/ II: 178, 180* 
Malmič ing. H u gon. gradbeni komi- 

sar/ II: 370, 385 
Malmič ing. Ivan, gradbeni adjunkt/ 

11: 292 
Mahr dr. Alfred/1:293, 294* 
Maicr Anton, davčni asistent/ II: 98 
Maier (tudi Majcr) Anton/ II: 357. 

369, 372*. 404, 405/ III: 13, 17. 71 
Mair Severin, profesor na Ptuju/11: 9 
Maister Rudolf - Vojanov/ I: 67, 70*. 

75,  100, 119. 144, 147, 148, 155. 
156, 170, 175, 180. 186, 195. 236, 
237, 251, 285, 287, 310, 322, 323. 
324, 325, 326. 327, 342. 348, 384. 
387/ II: 19. 25, 26, 31, 32. 44. 81, 
118. 131. 193, 197, 202. 203, 221. 
237, 252, 362/ III: 53,   154.  159, 
173, 176, 177 

Majaron dr. Danilo/ IH:  147,  150*. 
302 

Majcen  Martin, profesor v Novem 
mestu/ II: 71 

Majcen Mihael/III: 213,215* 
Majcen dr. Stanko/ II: 293. 297*. 347, 

405/III: 181, 182* 
Majdič Vinko/ III: 330,337* 
Maj er dr. Franc, gèrent v Šoštanju/ II: 

238 
Majzelj, trgovec v Št. Jerneju/1: 212 
Majzenovitsch Alfred/1: 375, 377* 
Makar Milan/ III:   133.  133.  136*, 

174,185 
Maki n tosh, colonel ameriške misije v 

Trstu/1: 266 
Mal dr. Josip/II: 115, 121* 
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Malasek Franc, prosilec za ravnatelja 
kmetijske šole na Grmu/ II: 83/ III: 
349 

Malešič Janko, študent medicine/ III: 
302 

Malešič Matija/lil: 57, 58* 
Malgaj Franc/1: 156, 159* 
Mallner Friderik/ II: 293, 297* 
Mally dr. Arnold, sodnik v Mariboru/ 

I: 185 
Mally ing. Vladimir, stavbni komisar/ 

1:214 
Mainar Josip/ II: 271, 275* 
Malnig Josip, Ljubljana/ II: 402 
Malus Jakob, vinarski inštruktor/ III: 

86 
Mantuani dr. Josip/1: 228, 232* 
Maraž dr. Dioniz/ II: 101, 106*/ III: 

21, 133 
Mareatti dr. Veljko, finančni tajnik/ 

11:113 
Marčič Josip, davčni sluga v Celju/1: 

336 
Marek ing. Fran, gradbeni komisar/ II: 

265, 395 
Marek ing. Ivan/1: 253, 256* 
Marek ing. Jan/1: 395,400* 
Maričić dr. Božidar, vodja Čekovnega 

urada/1: 371, 372, 379 
Marin Jakob/ II: 402,403* 
Marin dr. Vilko/II: 13, 17* 
Marine Andrej, sluga  pri  državnih 

železnicah/H: 373 
Marinčck Franc, strokovni učitelj v 

Mariboru/ II: 183 
Marinčck Matija, notar v Tržiču/ 1: 

152/11:82 
Marinko Ivan/ II: 72, 76* 
Marinko Mihael, travniški inštruktor/ 

III: 122 
Marinović Milutin/ II: 12, 16*, 25 

Marinšek Anton, sluga pri poverje- 
ni št vu za javna dela/II: 143 

Marinz Franc/1: 336, 339* 
Markež Franc, okrajni tajnik/ II: 102 
Markhel, državni podtajnik za begun- 

ski komite/1: 157 
Markič Ivan, nad strežnik v deželni 

bolnišnici/ II: 305 
Markič Mihael, profesor v Ljubljani/ 

III: 332 
Marković Edo/1: 263, 269,273* 
Marko vie, ravnatelj srbskih železnic v 

Zagrebu/II: 154 
Mam Alojz/III: 139, 140* 
Mam Josip/ II: 271, 275*. 364/ III: 11 
Mam dr. Rudolf/ I: 239, 240*, 291. 

379/ II: 52/ III: 33, 261, 262, 299, 
300,302,351,352 

Marojcvić Jurij, brivce v Rogaški 
Slatini/ II: 132 

Marolt Ferdinand/ III: 29, 32* 
Marolt Fran/ III: 268, 272* 
Maršič Emil (Milan)/ III: 44, 48*, 64 
Maršie Franjo/ II: 333, 335*, 340/ III: 

243 
Martelanc Franc, višji živinozdravnik 

v Tolminu/ II: 350 ' 
Marlin, ameriški major/1: 343 
Marlinčič, stotnik v Podroščiei/1: 291 
Martinz Josip, knjigovodja v Rogaški 

Slatini/ II: 164 
Miisaryk Tomas Garrigue/ I: 123, 

125*, 150,346,347 
Masič Viktor/ 11: 197/ HI: 244, 245* 
Mastice Josip, pisarniški pomočnik/1: 

365 
Mastnak Martin/III: 127, 129* 
Mašera Frane/ III: 333, 338* 
Mašič Stanko/III: 345, 351* 
Mathiasehitseh dr. Bogomir, sodnik v 

Mariboru/1: 185 
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Matic, uradnik v Beogradu/ II: 210, 
211,294 

Matjašič Franc/ II: 83, 86*/ 111: 232 
Matjašič Miroslav/1: 213, 218* 
Matjašič Rudolf/1: 185, 188*, 255 
Matschegg Ivan, o fi • i an t v Mariboru/ 

I: 185 
Maurer dr. Vilko, notar v Logatcu/ II: 

82 
Mavric Josip/ II: 365, 367*/ III: 64 
Maze k dr. Ivan, odvetniški kandidat/ 

1:203 
Mazele, posestnik v Beli krajini/ I: 

337/11: 134, 167,177 
Mazi Josip/ II: 39, 47*. 208/ III: 302 
Mazovec Ivan/H: 71, 74* 
Medic   Josip,   upravitelj   zdravilišča 

TopolšČica/ lil: 82 
Mcditz Ferdinand, okrajni sodnik v 

Ljutomeru/1: 112,381 
Mcditz   Ivan,   poštni   odpravilelj   v 

Nemški Loki/1: 381 
Medved Anton/H: 333, 335* 
Medved Franc/ III: 72, 74* 
Megler dr., zastopnik usnjarske indu- 

strije/ III: 46, 47, 60 
Meglic Otmar, davčni upravitelj/ 11: 

98 
MeguSar dr. Anton/ II: 101, 106*/111: 

345 
Meier dr., zdravnik/ II: 303 
Mcjač Andrej/ II: 235, 239* 
Mcjač Anton/111: 113, 116* 
Mcjač Fran/III: 221, 223* 
Mejak Srečko, davčni oficial/ II: 113 
Mencin, okrajni šolski nadzornik/ III: 

299 
Mencinger Alfonz/ II: 357, 360*, 369 
Mencinger Anton/ II: 72,76*/ III: 46 
Mencinger ing. Leo/1: 395,400* 
Merala Ferdinand/ II: 71,75*, 312 
Mercina Franjo/ III: 139, 139* 

Mcrcina Josip/III: 29, 32* 
Mediar dr. Alojzij/ lil: 335, 339* 
Merk Oton/•: 126, 129* 
Mcršolj Simen, nad komisar finančne 

straže/II: 98 
Meril Franc, kanclist poverjen i št va za 

promet/ I: 319 
Mcšck Ivan, davčni asistent/ II: 98 
Meško Franc Ksavcr/ II: 122, 128* 
Metlika Ivan/111: 203, 205* 
Meža Mihael/ 11: 288, 290*/ 111: 117 
Michel Viljem, profesor v Kočevju/1: 

364 
Michor (tudi M i fior) ing. M iliaci/ I: 

252,256*711:32,89. 135.208 
Mihajlo Anton,  pomožni   uradnik  v 

Krškem/III: 246 
Mihalović Antun/1: 276, 279* 
M ¡fiel ¡č Gvidon/ II: 310, 312, 318* 
Mijič Marko, šolski sluga/ III: 66 
Mikcl Kristjan, orožnik/ II: 17 
Miklavcing. Pavel/III: 8, 9* 
Miklavčič Josip, pisarniški predstoj- 

nik v Novem mestu/ II: 338 
Miklavčič Peter/1: 394, 399* 
Miklavžina  Gašper,  davčni  .sluga v 

Brežicah/1: 336 
Mikuš Anton/ II: 337, 343* 
Mikuš ing. Franc/ II: 281, 283*/ lil: 

349 
Mikuž (Mikuš) Ivan/ 1: 317, 321*/ II: 

114/111:234,277,316,324,343 
Milač Ivan/ II:  101,  106*, 243/ lil: 

212,345 
Milavecdr. Anton/ lil: 134, 137* 
Milavcc Marica, Ljubljana/ II: 401 
Milčinski  Fran(c)/ 1:  53, 56*,   129, 

142, 147, 152, 155, 162, 167, 168, 
173, 183/11:214,405 

Milenković  Dobroslav/ II:  266/ III: 
38* 
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Miles  Sherman,  ameriški   oficir/  1: 
282, 283, 309, 310, 315, 323, 324, 
325, 326, 343, 360/ II: 118, 200 

Miliiiković, kapetan/1: 382 
Milohnoja Ivan/1: 342, 346* 
Milosavljcvić, srbski poročnik/1: 191 
Milost Janko, poročnik/111: 227 
Minardr. Franc/1:357, 362* 
Mirk Vasilij/II: 348, 353* 
Mirtič Josip/ lil: 194,200* 
MisCclestin/II: 184, 190* 
Mislej Adolf, policijski kanci ist/ III: 

198 
Mišic dr. Fran/111: 176, 178*, 180 
Mišić Živoj in/1: 246, 249* 
Mladič Anton/ U: 309, 317*/ lil: 112 
Mlcku.š dr. Josip/ II: 173, 180*. 224/ 

III: 236 
Mlinar - Cigale dr. Fran/ III:   139, 

141* 
MoČilnik Anton, živinozdravnik/ III: 

214 
Močnik dr. Ivan/1: 186, 189*/ II: 312/ 

III: 111 
Močnik Peter/1: 150, 153* 
Močnik Rudolf, rudarski nad komisar 

v Celju/ II: 63 
Modic dr. Ivan/ II: 313, 322*/ III: 111 
M odie Leopold, policijski pristav/ II: 

340 
Modic Peter, učitelj trgovske šole v 

Ljubljani/ III: 237 
Modrijan Franc, davčni upravitelj/ 11: 

113 
M od ri nj a k   Avgust,    deželni    sodni 

svetnik v Mariboru/1: 135 
Mohorčič Henrik/ lil: 14, 15* 
Molioričlvan/ll:270, 274* 
Mohorič dr. Jakob/ I: 105, 106*/ HI: 

95 

Montegut, francoski major/ 1: 323, 
324,348,361/11:61 

Morič Adoir/111: 29, 32* 
Morocutti dr. Camilo/ II: 158, 162* 
Moser Janko/III: 193, 199* 
Mo.skerc Mihael/1: 368, 370* 
Moškon Janez/III: 10 
Možina Ivan, jetniški upravitelj v 

Celju/II: 365 
Mrak dr. Anton/ II: 37, 46*/ III: 203, 

326 
Mramor Alojz/III: 180, 182* 
Mramor Franc/II: 101, 106* 
Mravlag dr. Adolf/ •: 82, 85* 
Mravljak Franc/ II: 272, 277* 
Mravijak Ivan/111: 128, 130* 
Mrcina Fran. deželni uradnik, občin- 

ski gèrent v Trbovljah/ II: 305 
Muc Anton, komisar finančne sraže/ 

11:98 
Muhitsch dr., državni svetnik za zu- 

nanje zadeve v Gradcu/1: 93 
Miihlbachcr dr. Janez, profesor v 

Mariboru/ II: 20 
Mu lir Jurij, posestnik v Bohinju/ II: 

403, 404 
Mulačck Ivan/1: 284, 288* 
Mulačck Rajko/ II: 137, 139*/III: 132 
Mulcj dr. Anton/1: 136, 137*/ II: 309, 

316* 
Müller dr. Avgust, profesor v Maribo- 

ru/ II: 20 
Müller Evgen, major/1: 180 
Müller dr. Ferdinand/ 1: 115, 116*, 

175, 234, 235, 236, 251, 262, 282, 
343, 395, 396, 403, 404/ II: 8, 19, 
79,92, 131,221,243 

Müller - Diethenhof dr. Evgen, profe- 
sor/III: 180,232 

Mulley Alojz/II: 219,222* 
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Milili (Mulley) dr. Franc, ravnatelj 
kopališča v Rogaški Slatini/ 1: 120/ 
II: 34, 134, 164, 300, 385, 421/ III: 
76,81 

Mundil dr. Avgust/ II: 313, 323* 
Mundil Ivan/1: 172, 173* 
Mimili dr. Josip/ II: 224, 228*, 349 
Muinik Rado/1: 151, 154*/ II: 327 
Mušič Nusscr Matilda/ III: 342, 344* 

Nabcrgoj Josip, računski asistent/ II: 
371/111: 170, 187 

Nabe ini k Leopold, sluga pri poverje- 
ni üt vu ZìI soc. skrbstvo/ II: 37 

Nachtigal dr. Iïajko/ II: 348, 353* 
Nachtigall (tudi Nahtigall) Viktor/ III: 

107, 108*. 326 
Nagele Josip ml./1: 259,260 
Nagele Josip, intern i ran ce/1: 259 
Nagele Vincaie, intern i rance/1: 259 
Naglic Blaž/ III: 64, 66*, 286 
Nagode Anton/ II: 309, 316*/ III: 113 
Nanut Jo.sip/ II: 418, 424*/ III: 8 
Napotnik Josip/ HI: 334, 338* 
Napotnik dr. Mihael/1: 403,404* 
Nardin Julij/ HI: 148, 151* 
Nawratil Laura, poštna aspirant inj a v 

Kočevju/1: 381 
Nnwrat il Stela, poštna oficia nt i nj a v 

Kočevju/1: 381 
Neben! uhrcr Gustav/ III: 302, 304* 
Nedelj ko Vinko, davčni upravitelj/ 11: 

98 
Nedelj kovic dr., uradnik ministrstva 

za finance v Beogradu/1: 277 
Nedič Milan/ II: 61, 65*, 193, 200, 

237/111:39, 145-147, 185 
Ncgovetič Rihard/1: 359, 362* 
Negri dr., zdravnik v Rogaški Slatini/ 

II: 133 

Ncincš Neusiedler Nikolaj, živinoz- 
d ravni k v Murski Soboti/ III: 327 

Nendl Alojzij/III: III, 114* 
Nerad Josip/1: 306, 307*/ II: 348 
Neugebauer Leon, vladni svetnik, pro- 

fesor v Maribora/ II: 348/ III: 180 
Neu may r, posestnik v Vintgarju/ 1: 

259 
Nickerl pi. Hermann/ II: 15, 17* 
Ninčić dr.  Momčilo/ 1: 219, 225*, 

264,328/11:6. 128, 150 
Normali, Koroška/ II: 80 
Novak dr. Andrej/ II: 269. 311, 320*/ 

III: 111 
Novak dr. Fran/1: 68, 72*, 393 
Novak Franc/ I: 204. 207*/ III:  II. 

263,302, 333 
Novak ing. Leo/ II: 208, 210*. 293. 

356 
Novak Neža, po sta ri ca v Smihelu pri 

Plibcrku/1: 150 
Novak Stanislav/III: 106, 148, 151*. 

299 
Novak, nadporočnik/1: 310 
Novak, trgovec v Sitici vasi/1: 309 
Novak, vodja odseka za prehrano/ 111: 

329 
Novotny dr. Karel/ II: 97, 103* 
Nowotny Adam, poljski general, zas- 

topnik vojaških interesov v Ljublja- 
ni/ 1: 119 

Nusser Matilda, učiteljica/ III: 181 

O be n au s Ivan. železničar na Jeseni- 
cah/ II: 26 

Obereigner pi. Emil/ 11: 381, 383* 
Oblak dr. Josip/1: 234, 240* 
Obradović Nikolaj/II: 184, 189* 
Odlazek ing. Andrej/1: 172. 174* 
Ogoreutz dr. Robert/ II: 312. 313. 

322*/ III: 110 

403 



Ogrin dr. Franc/ li: 72, 77*/ IH: 45, 
46, 132 

Ogrin Ivan/ I: 68, 73*. 202, 223, 251/ 
[11:68,288,289,316,357 

Ogrinc ing. Mihael, predstojnik dela- 
vnice v Mariboru/1: 368 

Ogris, župnik na Koroškem/ II: 122 
Ogrizek Franc/1: 120, 122* 
Okom Josip/ II: 40. 48*/ III: 121 
Okrclič Ivan/1: 129, 132* 
O malien Amalija, Kandija pri Novem 

mestu/ II: 55 
Omalicn Ivan, častnik, padel na Koro- 

škem/ II: 55 
Oman Ivan, vratar/1: 396 
Omerza dr. Nikolaj/ II: 384, 389*/ III: 

127 
Opeka dr. Mihael/ I: 83, 86*. 330/ II: 

109 
Oražcm Alojz/111: 49. 51* 
Oražcn dr. Ivan/ II: 245, 246*/ lil: 

276 
Orehek Ivan, major/1: 127, 180 
Orel Ivan/ H: 272, 277*/ III: 87, 147 
Orel ing. Karol/1: 395, 400*/ lil: 148 
Orel dr. Vladimir/ I: 157, 161*. 185, 

297/11:311 
Orlando Vittorio Emanuele/ II: 19,23* 
Orose I dr., odvetnik v Mariboru/ H: 88 
Osana Josip/III: 69, 73* 
Osami ing. Marij/1: 213, 218* 
Osana Miroslav/III: 139. 141* 
Osoinak, Ptuj/1: 139 
Osojnik Janko/ III: 29, 32*. 227, 345 
Oswald, oficial/ II: 113 
Oswatitsch dr. Jožef, okrajni sodnik v 

Mariboru/1: 135 
Oswatitsch, veletrgovec v Celju/ III: 

290 
Otahal ing. Josip/ II: 227, 229*. 356 

Otruba Josip, certifikatist/ III: 286. 
287 

Otto Franc, profesor v M ar ¡bou/ II: 20 
Ozimič Leon, davčni oficial/ 11: 98 
Ozoni, najemnik v Rogaški Slatini/ 

111:319 

Pacak ing. Ivan/1: 395. 400*/ H: 142 
••• lier Franc, profesor v Mariboru/ II: 

20 
Pad ar Franc, nadsprevodnik v Tržiču/ 

11:97 
Pahor ing. Bogdan/ 11: 113, 119*/ 111: 

86 
PahorFilip/III:214.2l6* 
Pajnič dr. Edvard/ I: 248, 250*/ II: 

309/111: 112 
Pa miner dr. Josip, sodnik v Mariboru/ 

I: 185 
Papež dr. Anton/lil: 333, 338* 
Papež Franc/II: 97. 104* 
Papež dr. Oton/1: 129, 132*/11:214 
Papež, nad poročni k v Rogaški Slatini/ 

I: 120 
Papst Marija/ II: 383. 388* 
Papst Rihard/ 11: 383, 388* 
Parma Viktor/ II: 178, 180* 
Pasié, delegat na Koroškem/11: 118 
Passy Rudolf, polkovnik/ I: 147. 148 
Pašič Nikola/ I: 158, 210, 215*/ II: 

222 
Paternoster Milan/ I: 157, 160*/ 11: 

185/111:202 
PavčičJosip/|l:90, 93*, 383 
Pavelié dr. Ante/1: 104, 106*. 210 
Pavlctič Anton/111: 198,201* 
Pavlctič dr. Avgust, finančni konci- 

pist/ II: 97 
Pavlctič Milena, uradnica v Ljubljani/ 

III: 235 
Pavlic dr. Franc/1: 213. 218*. 390 
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Pavlic Franc/III: 78, 79* 
Pavliček dr. Julij/ 1: 108, ••*, 257, 

258 
Pavi ice • dr. Viktor, sodnik v Rogatcu/ 

I: 185 
Pavlin Alfonz/II: 39, 46* 
Pavlin Alojz(ij)/1: 278, 280*/ II: 336 
Pavlin dr. Ciril/ II: 307, 311, 312, 

314*/III: 251 
Pavlin Jernej/III: II, 14* 
Pavlin ing. Josip/ I: 203, 206*. 253/ 

11:89 
Pavlin Miroslav, davčni oficial/ II: 98 
Pavlinič Alojzij/III: 179, 181* 
Pedi, predsednik plebiscitne komisi- 

je/III: 175, 176 
Pečar Albin, komisar deželne vlade/ 

II: 57 
Pečenko Silvan/III: 193, 198* 
Pcčnik l-ran/11: 310, 318* 
Pcčnik Franc, pisarniški načelnik v 

pokoju/ II: 96 
Pegan Alojzij, notar v Radovljici/ II: 

82 
Pegan dr. Vladislav/ I: 68, 71*, 269, 

312 
Pehani Flora, Ljubljana/ II: 402,410 
Peitler dr. Fran(c)/ 1:  185, 189*/ II: 

310/111: 113 
Peinan ing. Ignac/ II: 82, 85* 
Penga! Alojzij/ II: 199* 
Pere nič Frančiška, Ljubljana/ II: 402 
PcrgerIvan/III:71,74* 
Pcrhavc Ignac, davčni upravitelj/ II: 

98 
Peric Berto/II: 251, 254* 
PcrnaČ Alojzij, postajni paznik/1: 319 
Pernat dr. Arnold/II: 15, 17*, 311 
Peine dr. Ivan/ II:   177,  180*, 238, 

240* 
Peine Josip, davčni oficial/ II: 98, 113 

Pern uš Fran, sodnik predstojnik sodi- 
šča na Vrlmiki/ II: 310, 312 

Perpar Ivan/1: 336, 340* 
Pcrschak Josip, davčni oficial v Čr- 

nomlju/ I: 336 
Persene Rudolf/1: 157, 161*/III: 112 
Pcrš Janez, cestar v Železni Kapi i/ 11: 

185 
Pcrtot Avgust, nad poročni k v rezervi/ 

II: 185,384/111:358 
Pertot Mihael/ II: 173. 179*. 265 
Pcrtot dr. Vladimir, finančni nad svet- 

nik/ I: 352/ II: 232, 261, 262, 263 
Pesek Anton/ II: 224,228* 
Pesek Simon/ III: 356 
Pcssiak dr. Viktor/1: 80, 81 * 
Pcstevšck dr. Dragotin (Karel)/ III: 

12,236,237* 
Pcstotnik Anton/ II: 333, 335*/ III: 64 
Pcstotnik dr. Pavel/1: 55, 58*, 63. 65. 

69, 70, 76, 80, 87, 91, 97, 98, 112. 
120, 127, 129, 140, 149, 165, 168, 
182, 186, 198, 204, 212. 214, 233, 
258, 260, 271, 276, 277, 282, 295, 
302, 311, 328, 333, 340, 347, 359, 
368, 371, 390, 393, 395/ II: 45/ III: 
282 

Peta kovic, tajnik Jugoslovanske stro- 
kovne zveze/ 111: 205 

PetaucrJosip/II:285, 290* 
Pctcjan Jože/1:55, 57*, 79 
Petek dr. Fran/II: 159, 163* 
Peteri in Franc/ II: 215, 216*, 274/ III: 

8, 112 
Peterlin Radivoj - Pctruška/ H: 309, 

316* 
Peterlin dr. Viktor/ II: 91,94* 
Peternel Franc, župan v Žirch/ II: 14 
Pctemcl Henrik/ II: 114, 120*/ III: 

126, 220, 288 
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Pelerijcl Josip, pisarniški oficial/ II: 
25/111:1879 

Pctemcl Miha, čevljar/ II: 66 
Peterncl, kapitan/ II: 200 
Pc temei, uradnik na Jesen i cali/1: 339 
Peters, nemški delegai na Koroškem/ 

III: 192 
Petkovšek ing. Valentin/III: 122, 125* 
Pet riè Ernest, delovodja na državni 

obrtni šoli v Ljubljani/ II: 271 
Petne ing. Fran, stavbni svetnik/ 1: 

203/11:33 
PetričJosip/I:204,206* 
Petrič Josip/ III: 26,31* 
Pctrič, žurnal ist pri Službenih nov inali 

v Beogradu/1:361 
Pet ri ček Ana, s lase i čarka v Rogaški 

Slatini/III: 318 
Petričić dr. Živko/1: 219,226* 
Petrovčič Anton/1: 151/ II: 49, 51* 
Pel ro wie/, ing. Julij (tudi Lj u bos lav)/ 

III: 147, 148, 151*, 179, 186,248 
Petrovič, brivec v Gradcu/11: 132 
Pcvc Anton/1: 394,398* 
Pezdič Prane/II: 101, 106* 
Pezdič Ivan, računski svetnik/ l: 352/ 

11:97 
Pfeifer dr. Ciril, deželno vladni konei- 

pist/II: 101 
Pfeifer Ferdinand,   uradnik  Ljudske 

posojilnice/ II: 338 
Pfeifer Henrik/ I: 393, 398*/ III: 107, 

121,125 
Pfeifer dr. Vilko/ I: 184, 188*, 194, 

209/ II: 72, 81, 109/ III: 117, 195, 
196,247 

Ph¡lipoviteh Rad., načelnik v ministr- 
stvu za notranje zadeve v Beogradu/ 
II: 26 

P iberni k Ivan, upravitelj material ¡j v 
Rogaški Slatini/II: 34, 164 

P iberni k, davčni upravitelj v Rogaški 
Slatini/ III: 55 

Pibernik, nadporočnik/ 1: 286, 331 
Pibrovšck Vinko, nadzornik varnostne 

straže/II: 373 
Piehlcr dr. Fran/ II: 309, 310, 316*/ 

III: 194 
Pich 1er/ II: 338 
Pick dr. ing. Kaiol/1: 375, 376*. 395 
Pieman Lovro, délavée vojno stav- 

bnega urada/II: 102 
Pinkawa Ludovik/ II: 72, 77*/ III: 132 
Pintar, hujskač, delavec na Jesenicah/ 

11:207,214 
Pinter Vineene, poddesetnik/1: 326 
Pintcritseh Janez, talec/1: 259 
Pinlerilseh Leo, gradbeni komisar v 

Celoveu/ II: 356 
Pipenbaeher dr. Josip/ III: 302, 303* 
Pire ing. Ciril, gradbeni komisar/ lil 

72 
Pire Gustav/ I: 263, 267*. 305/ • 

175,176 
Pire Josip/ II: 114, 120*. 293, 370/ III 

242, 244* 
Pire Matija/III: 87, 90* 
Pire, oficial na vojnem stavbnem ura- 

du/ II: 102 
Pirjevec dr. Avgust/ III: 232,233* 
Pirjcvee dr. Karel/ II: 169, 172*. 332. 

333 
Pirkmajer dr. Oton, vladni tajnik/ III: 

12,132 
Pirkmajer Fran, šolski ravnatelj/ III: 

335 
P i m al Franc, višji državni ž: v in ozdra- 

vil ik v Mariboru/1: 394 
Pirnat Josip/III: 128, 130* 
Pirnal Maks/ III: 333, 338* 
Pirnat ing. Mohor/ I: 135, 136*. 203/ 

II: 51, 53, 63, 69,  134,  137, 145, 
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161, 202, 203, 210, 211, 245, 246/ 
III: 124,255,261,305 

P i mat Vinko, davčni oficial/ II: 98 
P i mat dr., zastopnik koroških Sloven- 

cev v Celovcu/1: 170, 260, 393 
Pirnat, koroški interni ranee/ II: 225 
Pirš Josip, okrajni tajnik/ II: 102 
Pisansky Viljem, pisarniški adjunkt/ 

11:274/111:203 
Piskcrnik dr. Angela/ II: 115, 121*. 

362 
Pitamic dr. Leonid/1: 142, 146*. 265/ 

III: 11,68,98, 101 - 104, 141, 143, 
153, 162, 164, 166, 167, 170, 172, 
183, 189, 192, 216, 228, 230, 232, 
234, 238, 239, 250 - 252, 254, 258, 
259, 264,266, 282 

Pitamic Maks, premogovni nadzornik/ 
II: 160, 210/ III: 84, 123,261, 275 

Pi t reich, predsednik Višjega deželne- 
ga sodišča v Gradcu/1: 123 

Pitt oni Valentino/1: 87, 88* 
Pivec dr. Melita, zgodovinarka, bibli- 

otekarka/ III: 203,232 
Pivko dr. Ljudevit/ II: 272, 276*/ III: 

87 
PI a ¡er Simon, trgovce v Kotmari ve si 

na Koroškem/ II: 45 
Plantan Ivan/ II: 82, 84* 
Haper, učitelj/ •: 169 
Plaulz, tajnik Kranjske hranilnice/ II: 

338 
Pia vsak Ludvik, posestnik pri Sv. 

Juriju ob Taboru/ III: 316 
Plečnik dr. Ivan/1: 136* 
Plečnik Josip/ II: 22, 24*, 110 
P lei we i s Karl, notar v Novem mestu/ 

11:82 
Plcmelj dr. Josip/ III: 302, 303* 
P leskov ič Emil, davčni upravitelj/ II: 

98 

Pletcršek Miroslav, okrajni tajnik/ II: 
102 

Plctcršnik  Maks,   profesor,   leksiko- 
graf/ III: 262,268 

Plevelj Ludvik/ lil: 237, 238* 
Ploj dr. Miroslav/ I: 143, 147*, 262, 

289, 306, 358, 361, 366/ II: 29, 81. 
214,338/111: 11,68 

Plzak ing. Jaroslav, rudarski svetnik v 
Idriji in Velenju/1: 203, 360 

Poberaj    Andrej,   živinozdravnik   v 
Vipavi/1: 394 

Podberščik (tudi Poclboršček) Marija. 
tipkarica pri vojaško civilnem avto- 
re le ratu/ II: 384 

Podboj Franc/ II: 72, 77* 
Podgorc Valentin/1: 164, 168* 
Podgorc, kurir v Celovcu/1: 334, 335 
Podgornik ing. Anton/ III: 50, 52* 
Podgornik Dušan/ II: 333, 335*/ III: 

64 
Podgornik  Justina,   žena   dr.   Karla 

Podgornika/II;4I 
Podgornik dr.  Karel/ I:   lil,   113*. 

114, 134/11:41 
Podkrajšck limi I/ II: 289, 290'*/ 111: 

122 
Podkrajšck ing. Hinko/ III: 263, 264* 
Podlesnik Ivan/ II: 338, 343*/ III: 95 
Podle sni k Jakob, pisarniški predstoj- 

nik v Mariboru/ II: 338/ III: 202 
Podrasek Hugo/1: 306, 307* 
Podreberšek Jakob/ III: 198 
Podrekar Franc/ II: 37, 223, 227* 
Podrekar Franc, pisarniški oficial/ III: 

73 
Pogačar Valentin/ lil: 30, 32*, 237 
Pogačnik Anton, adjunkt ravnateljstva 

pomožnih uradov/ II: 98 
Pogačnik Fran/ II: 408, 413*/ lil: 193 
Pogačnik dr. Josip/1: 269, 357, 362* 
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Pogačnik Josip, vilcz/ 1: 53, 54, 56*, 
61, 65, 70, 74, 77, 79, 81, 83, 88, 
91, 95, 96, 98, 99, 102, 105, 109, 
112, 116, 118, 120- 122, 126, 128, 
130, 134, 136, 141 - 143, 145, 146, 
148, 149 - 151, 153, 156, 159, 163, 
167, 168, 173, 177, 179, 183, 187, 
190, 191, 194, 195, 199, 205, 210, 
212, 214, 219, 220, 232, 233, 236, 
239, 240, 243 - 245, 248, 255, 260, 
262, 267, 270, 273, 277, 279, 281, 
287, 288, 292 - 296, 305,371 - 373/ 
II: 13,21, 122, 164, 197, 198 

Pogačnik dr. Lovro/1: 54, 55, 57*, 67, 
69, 70, 76, 82, 83, 90, 95, 100, 109, 
114, 118, 119, 126, 129, 149, 155, 
156, 166, 170, 172, 177, 179, 183, 
186, 187, 204, 212, 222, 231, 233 - 
237, 239, 244, 252, 255, 260 - 262, 
271, 274, 281, 287, 295, 302, 303 
310, 314, 318, 319, 322, 328, 345, 
348, 363, 374, 390, 396, 397/ II: 
373 

Pohar Robert/ I: 151, 154*, 266/ II: 
153,299,327,408 

Poklukar Ciril/ III: 168, 171* 
Pokom Ivan/III: 21, 25* 
Polajnar Kamilo, polkovnik/ II: 363 
Polajnko, načelnik Komisije za ugoto- 

vitev in povračilo škode povzročene 
na ozemlju Slovenije/ II: 377 

Polak Bernard/1: 196,200* 
Polak Vcnčeslav/111: 132,135* 
Polec dr. Janko/1: 152, 154*, 248/ II: 

116,215 
Polenšck dr. Jurij/ II: 310, 317*/ III: 

105 
Poljak, minister/II: 174, 175 
Poljane dr. Leopold/ I: 134, 136*, 

139/111:50,263,296 

Polj anee Franc, računski svetnik/ 11: 
185 

Poljanec Ivo/1: 388, 389*/ III: 132 
Poljanec Vinccnc/II: 122, 129* 
Poljanšck Valentin, Žiri/ II: 14 
Pollak   Jean,    zastopnik   usnjarskih 

industrijalcev/ III: 46,47, 60 
Pollak Kari, rev ¡d • nt Državnih želez- 

nic/1: 319 
Pollak Karol/1: 209,215*/ III: 166 
Pollak Pavel, trgovec v Ljubljani/ II: 

401 
Pollak, lastnik vile v Ljubljani/ II: 27, 

159 
Poncbšek dr. Janko/1: 239, 240*, 336 
Pongratz Oskar pl./ III: 336 
Popovič Peter/ 11: 101, 107*/ lil: 89, 

270 
Porenta Anton/ III: 49, 51 *, 258 
Porenta Ivan, sluga/ III: 126 
Porenta ing. Josip/ II: 246, 247*/ III: 

73 
Posega dr. Franc, deželno sodni svet- 

nik v Mariboru/ I: 248/ II: 310/ III: 
193 

Po.spišil dr. Josip, rudarski eleve v 
Velenju/ II: 227 

Potočnik Anton, častniški namestnik 
pri skladiščni upravi v Mariboru/ 11: 
41,417 

Potočnik Anton, oficir v Radovljici/ 
II: 126, 127 

Potočnik Anton/ H: 71, 75*, 312 
Potočnik dr. Matej/11: 39,47*, 71 
Potočnik dr. Malko/1: 242, 244, 245, 

249*/ III: 153, 240, 272, 273, 274 
Potočnik dr. Mirko/ 11: 101, 107*/111: 

89 
Potočnik Rudolf/1: 185, 188*/ II: 310 
Potočnik, žel. uradnik/ II: 398 
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Potokar Adolf, računski svetnik/ III: 
72 

Potokar Albina, učiteljica/111: 87 
Potokar Minka/ II: 69,73* 
Pototsehnig Lovrenc, upokojenec v 

Rogaški Slatini/ II: 52 
Povalej dr. Josip/1: 67, 71* 
Poznik Viktor, notar v Ložu/ II: 82 
Pož Dragotin, major/1: 180 
Požar dr. Josip/11: 313,323*/ III: 111 
Požar dr. Lovro/1: 172, 174* 
Požene l Franc, računski rev ¡dent/ 111: 

72, 74, 249 
Požuri M in ko, notar v Gornji Radgoni/ 

II: 82 
Praprotnik August/ III: 302, 304* 
Praprotnik Marta, vojna vdova, Ljub- 

ljana/II: 401 
Prasser Franc, pristav državnih želez- 

nic/1: 319 
Prašnikar Matej, polkovnik v pokoju/ 

II: 363 
Praxmarer dr. Robert/1: 59, 62* 
Prebil Andrej/ III: 78, 79* 
Prebil Štefanija, pisarniška pomočni- 

ca/HI: 193 
Prcdalič Franc, davčni oficial/11: 98 
Pregelj dr. Ivan/III: 180, 182* 
Pregelj Josip/III: 193, 199* 
Pregelj Rudolf/ III: 128, 130* 
Preindl Johann, profesor na Ptuju/ II: 9 
Preinič (tudi Preinitsch) Josipina, po- 

štarica v Sevnici/ II: 143, 285, 363 
Preisinger Friderik, kanclist/III: 139 
Prekoršek Ivan, upravitelj bolnišnice 

v Celju/II: 70,281 
Prelog Mihael, pisarniški oficial/ I: 

293 
Premelč ing. Stane/ II: 292, 297* 

Premerstein vitez Kajetan, sodnik 
okrajnega sodišča Logatec/ 1: 185/ 
III: III 

Premerstein pl. Robert/ II: 82, 85* 
Premrou Elza/ III: 87, 90* 
Prem rov Janko, računski nadsvetnik/ 

II: 273 
Premru, ravnatelj Goriške zveze/ II: 

269 
Premschak dr. Ivan/ I: 293, 294*/ II: 

309/III: 112 
Preobraženski dr. Nikolaj Fjodoravič/ 

111:221,224* 
Prepeluh Albin/ II: 5, 6, II*. 25, 58, 

140, 146, 152, 171, 203, 214, 217, 
219, 222, 223, 248, 254, 258, 266, 
268 - 270, 284, 287, 298, 323, 336, 
345, 361, 368, 373, 377, 383, 389, 
397, 399, 403, 412, 414, 417/ III: 
24,27,95,211,219,259,326 

Presečnik Franc, notar na Vranskem/ 
111:214 

Prešel Mihael/ II: 239, 240* 
Prešeren dr. Jakob/ II: 72, 76*, 306, 

312 
Pretnar Jože/II: 177, 180* 
Pribičević Milan/ 1: 204, 206*, 210, 

212,246 
Pribičević Svetozar/ I: 104, 105*. 

205, 210, 218, 219, 220, 250, 268, 
295, 296, 297, 302, 328, 350, 390/ 
II: 5,25, 81, 90, 131,250 

PribovšiČ Vinko, rev i rni nadzornik 
varnostne straže/111: 43 

Prijatelj dr. Ivan/ I: 205, 207*/ II: 
347/ III: 302 

Prijatelj Josip/ III: 335, 339* 
Primic Franc/ III: 50, 52*, 214 
Priol Josip/ III: 326, 328* 
Pristavec Ljudevit/ III: 193, 200* 
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Prislolič Adolf, davčni upravitelj  v 
Rogatcu/1: 336 

Privšek Hinko, trgovec v Ljubljani/ 
III: 226 

Prosen Peter/ II: 71, 74* 
Prosene Ivan/ III: 126, 129*. 349 
Prosen i • Viktor, profesor v Celju/ II: 

364 
Protić Stojan/1: 210, 214, 215*. 297, 

328, 347/ II: 5, 6, 59, 115, 222, 236, 
411/111:33,34,62 

Pršuh Anton, živinozdravnik/ 111: 214 
Prunk Josip/1: 317, 321*/ II: 198, 327 
Pstross Karol/1: 375, 377* 
Pšunder Alojzij/II: 172 
Pšundcr Marija, Lembah/ II: 172 
Puc dr. Dinko/1: 175, 178* 
Puc Franc/1: 111, 113*, 151/ II: 153, 

327 
Puc Rudolf/III: 139, 140* 
Pucelj Ivan, politik, minister/ III: 353 
Pučko dr. Jurij, notar v Krškem/11: 82 
Pučnik   Anton,   desetnik   policijske 

straže v Mariboru/1: 326 
Pugelj Milan/ II: 22, 23*. 54, 308 
Pu liar Leopold/ I: 393, 398*/ III: 28, 

258 
Puntar dr. Josip/ III: 232, 233* 
Pust Franc, trgovski mojster/ II: 356 
Pus Gustav/IH: 89,91* 
Pušenjak Vladimir/ III: 50, 52* 
Pušnik Jurij, sodni vročevalec v Ma- 

renbergu/Il: 155 
Putick ing. Viljem/ III: 331, 337* 

Qualitzer Marijana, pisarniška ofici- 
antinja/1: 293 

Rabitsch Janez, notar v Velikovcu/ II: 
20 

Raček ing. Vaclav, gradbeni nad ko- 
misar/ I: 395/ II: 246 

RahneJanko/II:82, 85* 
Rajčević Miloslav/1:219, 226* 
Rakovec Rudolf, blagajnik narodnega 

gledališča v Ljubljani/III: 194 
Ramor Franc, davčni oficial/ II: 98 
Ramovš Fran/III: 198,201* 
Ramovš dr. Fran(c)/ I: 319, 322•/ •: 

299 
Ramus Peter, višji premikač/1: 396 
Rant Alojzij/1: 75, 77* 
Rant Priderik, višji davčni upravitelj v 

Škofji Loki/II: 15 
Rapotec dr. Franc, poštni konci pi st/ 1: 

213 
Raspi Evgenija, Ljubljana/ II: 402 
Rašica Duro (Gjuro), ravnatelj Dežel- 

ne banke v Ljubljani/1: 222, 223/11: 
206 

Rašić Mihajlo/1: 219, 224* 
Ratej dr. Fran(c)/ I: 278, 279*. 396/ 

II: 54 
Rath Terezija, nemška intern i ranka, 

Maribor/ II: 19 
Ratovšck, orožniški načelnik/ 111: 119 
Rauscher, član delniške družbe do- 

lenjskih železnic na Dunaju/11: 337 
Rauler Josip, živinozdravnik/ II: 80/ 

III: 52 
Ravnihar Aleksander/ I: 185, 188*. 

248/11:214 
Ravnihar Etbin/ II: 289/ III: 295, 297* 
Ravnihar dr. Vladimir/ I: 55, 58*. 69, 

76, 79, 83, 90, 129, 157, 179, 193, 
202, 232, 233, 258, 264, 280, 297. 
302, 313, 322, 330, 350, 371, 379, 
390, 391, 395, 401/ II: 5, 6, 8, 25, 
58, 206, 217, 222, 241, 248, 254, 
266, 268, 270, 277 - 280, 284, 288, 
292, 296,298, 302 - 305, 307, 308, 
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323, 326, 336, 355, 361, 368, 373, 
377, 383, 389, 397, 399, 405, 412, 
414, 417/ III: 162, 183, 189, 202, 
205, 211, 216, 219, 224, 228, 230, 
234, 238, 239, 246, 250, 252, 253, 
255, 258, 259, 262, 264, 267, 272, 
276, 280, 281, 284, 287, 288, 292, 
297, 301, 305, 308, 310, 315, 317, 
320 - 322, 324, 329, 336, 340, 345, 
346, 355 

Ravnik Janko/ II: 251, 253* 
Ravnikar dr. Jelko/ II: 101, 107*, 225 
Razgoršek Vinko/II: 122, 129* 
Ražun Matej/ I: 242, 244, 249*/ 11: 

122 
Rebek dr. Marius/ II: 384, 388* 
Rebek Radoslav/III: 213,215* 
Rebcmak Franc/ II: 289, 291*/ III: 

307 
Rechbach Viljem, baron/ I: 330, 

332*/ II: 43/ III: 236 
Rechberger Franc, poštni asistent v 

Mariboru/II: 45, 173 
Rečnik Andrej, vinarski inštruktor/ H: 

83 
Redlich dr. Josef/1: 162, 167* 
Regally Fran(c)/1: 129, 132*/ II: 215/ 

III: 8 
Regula Josip, oficiant/1: 185 
Reich August/1: 151, 154* 
Reich Slavko, profesor v Celju/ II: 

370/III: 127 
Reichert Janez, profesor v Mariboru/ 

II: 20 
Reichman dr. Blaž/ I: 136, 137*/ 111: 

111 
Reinfried, trgovec v Mariboru/1: 327 
Re i nie in dr. Jakob, ritmojster, član 

avstrijske pogajalske skupine v 
Kranju/II: 236 ' 

Rein lein dr., baron, odvetnik v Cel ov- 
cu/ I: 274 

Reiser dr. Maks, državni pravdnik v 
Mariboru/1: 157 

Re i ss, profesor univerze v Lausanni/ 
III: 240 

Re i ter Alojzij, sodni sluga v Radgoni/ 
1:293 

Rekar Fran, deželno sodni svetnik v 
Ljubljani/III: 112 

Rekar dr., odvetnik v Trstu/ II: 54 
Rektorik Emil, cestni mojster v Mari- 

boru/H: 149 
Remec Bogumil/1: 68, 72*/ II: 71/ III: 

7, 10, 16, 20, 25, 26, 33, 37 - 39, 41, 
42, 44, 48, 52, 59, 62, 66, 67, 75, 
79, 83 - 85, 91, 97, 98, 104, 105, 
108, 117,119, 122, 126, 131, 137, 
143 

Remec ing. Vladimir/ I: 59, 61. 62*, 
64, 68 - 70, 76, 80, 83, 88, 101, 112, 
119, 130, 171 - 173, 179, 181 - 183, 
187, 191, 193, 194, 201, 203, 208. 
230, 233, 252, 253, 257 - 259, 266, 
270, 276, 278, 285 - 287, 290, 292, 
295, 297, 303, 306, 311, 316, 319, 
328, 331, 337 - 339, 344, 346, 347, 
351, 356, 359 - 361, 365, 381, 382, 
388, 390, 394, 396, 401/ II: 9, 32, 
35*, 188/111:282 

Remi e Ignacij, kavarnar v Rogaški 
Slatini/IÏ: 87, 132 

Renner dr. Kari/ II: 237, 239* 
RešMakso/IIl: 193, 199* 
Reven Josip, pisarniški oficial/ II: 

259, 385/III: 187 
Riavitz Josip, postajni mojster/1: 319 
Ribak J an os, hujskač za štrajk v Tr- 

bovljah/ II: 415 
Ribarae Stojan/1:219, 225* 



Ribnikar Adolf/ I: 68, 73*. 82, 184, 
194, 209/ II: 8/ III: 250, 252-256, 
258, 259, 262, 264, 267, 272 - 274, 
276 - 278, 280 - 284, 287, 290, 292, 
294, 297, 300 - 302, 305, 308 - 310, 
315 - 317, 319, 320, 324, 328 - 330, 
332, 336, 340, 343, 345, 351, 355, 
357, 358 

Richtig Andrej, pomožni sluga Dopi- 
snega urada v Ljubljani/ II: 285, 337 

Riedl Alojz, revident/ II: 19 
Riedl dr. Franc, profesor v Kočevju/ 

11:9 
Rieggs Francis, ameriški polkovnik/ 

II: 249 
Ri bar Josip/1: 394,399*/ III: 213 
Rihtarič Peter/ II: 188, 191 */ III: 214 
Rij avec Josip, postajenačelnik v 

Nom-nju/II: 197 
Rintelcn dr., deželni glavar za Štajer- 

sko/ III: 92 
Rist Karol, najemnik hotela Poštar v 

Rogaški Slatini/ II: 164 
Rizzi Irma, Ljubljana/ II: 381 
Rizzi Walter, učitelj v Ljubljani/ I: 

306/ II: 348 
Rižner Janko, davčni nadoficiant v 

Celju/1: 336 
Robar Franc/1: 150, 153*/III: 212 
Robida Adolf/1: lil, 113* 
Robida dr. Alojz, zdravnik pri Povcr- 

jeništvu za socialno skrbstvo/ II: 22 
Roblck Fran, posestnik v Žalcu/ II: 

167 
Rodič Slavko, poročnik/ III: 286, 287 
Rodošek Franc/ II: 101, 107*/ III: 246 
Rogelj Albert, tehnik/ II: 258 
Rogina dr. Anton/ I: 129, 131*/ II: 

214 
Rogina Mira, študentka medicine/ II: 

304 

Rolirman Jožef, notar v Kostanjevici/ 
II: 82 

Rohrman Viljem/ II: 83, 86*, 378/ III: 
302 

Roj ina Frančišek/ II: 109, 112* 
Rojnik Štefan/ II: 72, 76*. 341/ III: 

242 
Rom Franc, višji pisarniški oficial/ I: 

288 
Romanoviči/l:2II,2I5* 
Romih Božidar/1: 157, 160*/ II: 312/ 

III: 112 
Romold Ivan/ II: 310, 319*/ III: 111 
Roos Albert, davčni upravitelj/ II: 98 
Rooshändler, generalni ravnatelj šta- 

jerske električne družbe/ II:  329. 
330,331 

Rostacher dr. Franc, profesor v Mari- 
boru/III: 127 

Rostan Ivan/II: 97, 104* 
Rostochar dr. Fran/ II: 299, 302* 
Rostock Avgust, deželno sodni svet- 

nik v Mariboru/1: 185 
Roš Franc, okrajni tajnik/ II: 102 
RoškarIvan/Ill:33,37* 
Rotar, zaupnik JSDS na Jesenicah/ I: 

379 
Roth Alojzij, višji pisarniški oficijal v 

Mariboru/1: 293 
Rotter Josip, davčni oficial/ II: 98, 113 
Rovan ski dr., finančni svetnik/1: 352 
Rozina Friderik, strokovni potovalni 

učitelj za sadjarstvo/ II: 363 
Rozman Alojz, kane list/ II: 401 
Rozman Jožef/II: 122, 129* 
Rozman Rudolf, knjigovodja/ III: 126 
Rozman, računski revizor/ III: 288 
Rožanc   Val burga,   restavraterka   v 

Dobrni/ III: 286, 292, 322, 323 
Rožič dr. Valentin/ I: 393, 398*/ II: 

225, 346, 377/ III: 147 
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Rožnik Marija, gospodinjska učitelji- 
ca/III: 87 

Rubbia Konrad/1: 98* 
Ručigaj, gospodična iz Grcbinja/ II: 

18, 19 
Rudolf Jurij, posestnik v Bistrici nad 

Pliberkom/III:56, 84 
Ruch ing. Franc/1: 395,400*/ II: 393/ 

111:72,288,331 
Rukavina Friderik/ III: 194, 200* 
Rupelj Ludvik/ II: 83, 86* 
Rupnik dr. Ivan/1: 151, 154*/ II: 49 
Rupnik dr. Janko/1: 340, 346*, 360 
Rus ing. Alojzij/ II: 82, 85* 
Rus Ignacij/III: 139, 140* 
Rus Ivan, računski revident/ 111: 194 
Rus Jože dr./III: 358,359* 
Rus dr. Martin, sodnik v Celju/1: 157/ 

11:311/111: 111, 112 
Rusijan Rudolf, gradbeni nad oficial/ 

III: 188 
Rusjan Adolf, teli nič ni adjunkt Po- 

verj en i št va z*1 kmetijstvo/ II: 223 
Rustia Drago, rezervni poročnik/ 11: 

42 
Rustija Josip (v zapisniku na str. 98 

pomotoma Anton)/1: 98,99*, 385 
Rusti(j)a Josip/ I: 385, 389*/ II: 41, 

68, 174, 187 
Rutar dr. Ignacij/ II: 207, 208*, 235/ 

III: 62, 126, 168, 259, 266, 275, 281 
- 283,287-289, 306, 307, 317, 318, 
355,357 

Rybar dr. Otokar/ I: 76, 78*, 108, 
128, 174, 179, 191, 196/11:226/111: 
68,99 

Sabothy, major/III: 177 
Sadar Adolf/III: 49, 51* 
Sadjak Andrej/II: 122, 129* 

Sadu dr. Emil, profesor v Mariboru/ 
11:20,341/111:47,335 

Sagadin dr. Štefan/ I: 185, 188*. 297, 
314/11:312 

Saje Josip/III: 81, 82* 
Sajovic dr. Gvidon/ II: 71,74* 
Sajo vie dr. Rudolf/ II: 71, 75*, 312/ 

III: 112 
Sajowitz Ivan, ogibalni čuvaj državne 

železnice/1: 396/11: 173 
Salomon pi. Herman/1: 330, 332*/ II: 

102/ III: 242 
Samec Franc/ III: 42, 43* 
Samec Josip, živinozdravnik/ 111: 56, 

214 
Samec dr. Maks/ II: 208, 209*/ III: 

302 
Sames Ana, poštna odpraviteljica v 

Mirni Peči/1:381 
Sañuda Josip/ II: 281, 284*. 384 
SatlerJosip/II:97, 104* 
S at ran Anton, nadoskrbnik/1: 180 
S aun ig Blanka, Ljubljana/ II: 410 
Savnik Angelo/1: 342, 346* 
Savy, francoski general/ II: 61 
Sbaschnik Josip, učitelj/ II: 281 
Sbrizaj ing. Ivan/ II: 161, 163*/ III: 73 
Schabec Janez, kanci ist/ II: 43 
Schadingcr, ravnatelj v Kočevju/ II: 

173,338 
Schäfer Aleksander/ II: 341, 344* 
Schaubach dr. Fran/1: 393, 397* 
Schau bac h Matija, poštni podu rad ni k 

v Ljubljani/1: 380 
Schaup Adolf/ II: 271,275*/ III: 181 
Schedici   Franc,  poštar v  Gornjem 

Gradu/ II: 306 
Scheibe! Karl, višji pisarniški pred- 

stojnik/1: 185 
Sehe idei Franc, korespondent v Roga- 

ški Slatini/II: 133,385 
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Scheinig Ivan/ II: 54.56* 
Sclic mi t seli Ljudmi lu, poštna od pra- 

vi le ljica v Stari Cerkvi pri Kočevju/ 
1:381 

Schemitsch Peter, poštni oficiant v 
Kočevju/H: 143 

Schiffer dr. Viktor/1: 330, 333* 
Seliiffrer dr. Anton, asistent/ III: 314 
Schiffrcr Gustav, Ljubljana/ II: 402 
Schifrer Egidij/ II: 207.208* 
Schimanko (S eh i man lo) dr, Alojzij/1: 

306. 307*/II: 341, 344*/III: 120 
Schindler Ernest, Sevnica, uslužbenec 

tovarne kopit/ II: 187 
Sehiss, nad poročn i k, talce/1: 259 
Schitnik Franc/ II: 199*/ III: 64 
Schitnik Franc/ II: 22,23*, 72 
Schlacht Bogomil, reslavraler v Naro- 

dnem domu/II: 401 
Schleimer Josip/1: 330, 332* 
Seli leseli it z Josip, železniški čuvaj/11: 

267, 392 
Schmid, stotnik, poveljnik žandarme- 

rije/ II: 243 
Sc li mi dinger Friderik (Miroslav), sod- 

nik/II: 72, 311/III: 112 
Se h mi dinger  ing.   Friderik/   I:   375, 

377* 
Sehmidingerdr. Kari/ II: 82, 85* 
Schmidt ing. Herman, svetnik/ I: 319 
Schmidt dr. Rudolf/ II: 310, 318* 
Schmidt, Velenje/ III: 322, 323 
Schmied Martin, davčni eksekulor v 

Rogatcu/1: 336 
Schmicdt  Marija Margareta, poštna 

adjunktinja v Ljubljani/1: 381 
Sch mu iz dr, Ferdo, profesor v Mari- 

boru/ II: 20, 348 
Schöbinger dr. Kari, ravnatelj gimna- 

zije na Ptuju/1: 139 

Schoeppl Sonnwalden pi. ing. Her- 
bert/ I: 319, 322*, 375 

Schollmaycr Ivan, davčni oficial/ 11: 
98 

Schöppel dr. pi. Anton/ II: 208. 209*. 
251,338 

Schott Edvard, sluga na 1. državni 
gimnaziji v Ljubljani/ II: 9 

Schott Franc/ III: 49, 51 *, 258 
Schrautzer Antonija, poštna adjunkti- 

nja/I: 381 
Sehreiner dr. Henrik, sodnik n;i Ptuju/ 

11:311 
Sehröter J., tiskar v Borovljah/ III: 

262 
Se hub i tz Edvard, višji davčni upravi- 

telj v Kočevju/1: 336 
Schulz ing. Ferdinand/1: 375, 377* 
Sch u my, koroški renegal/1: 275 
Schuster Edvard, predsednik bivšo 

Miiieralwiisserversorgungs Zeni ru le 
v Rogaški Slatini/1: 230 

Schuster dr. Julius, sodni zdravnik v 
Ljubljani/1: 135 

Sch ustori t se h Alojzij, prem ¡kač/1:396 
Schwaiger Ivan, višji oficial/1: 185 
Schwaiger Josip, policijski oficial v 

Mariboru/111: 247 
Schwarz Edmund, frizer v Rogaški 

Slatini/ II: 88 
Schwarz Marija, intern i ranka v Celo- 

vcu/II: 58 
Schwarz Neža, intern i ranka v Celov- 

cu/ II: 58 
Schwarz, bivši deželni predsednik za 

Kranjsko/ II: 214 
Schwarz! Valentin, notar v Pliberku/ 

11:82 
Schweiger Josip/ III: 247, 250* 
Schweiger Karl/ III: 203. 204* 
Schwenk ing., Jesenice/ I: 339 
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Schwinger Edmund, major/1: 180 
Sebaslnig Rudolf, oficiant/1: 185 
S ed lak Ernst, davčni upravitelj'/ li: 113 
Sedlar Ivan/ II: 351, 352, 354*/ III: 

134 
Sedlccky Avgust, višji geometer/ II: 97 
Segre, italijanski general/ I: 338/ II: 

61, 109, 193, 197,249 
Scgrue, poročevalec Daily Nc\vs-a/ II: 

81 
Seidl Ferdinand/III: 268, 271* 
Seifert, .stotnik/1: 278 
Sek u la Josip, tehnični vodja Oblačil- 

nice/II: 70 
Sciali Ivan, asistent statističnega od- 

delka/ III: 221 
Seliškar Alojzij, sodni svetnik, pred- 

stojnik sodišča v. Sevnici/ II: 143, 
215 

Selišnik Anton, cestar v Železni Ka- 
pli/11: 185 

Semen Maks, pisarniški oficiant/ 1: 
365/ III: 72 

Scinole Janko, sluga na državni obrtni 
šoli v Ljubljani/ II: 271 

Scnekovič Andrej/ III: 262, 264* 
Senckovič dr. Bogumil/ I: 213, 216*, 

262, 286, 324, 326, 327, 351, 363/ 
II: 52, 53, 123, 215, 244, 409, 410/ 
III: 33, 209, 251, 252, 269, 272 - 
274,276 - 278, 283, 285, 286, 302 

Senckovič dr. Ivan, policijski komisar 
v Mariboru/1: 330/ II: 81, 109, 112 

Senckovič Miroslav, vladni tajnik/ HI: 
211,220,236 

Se ni ca Ivan, policijski oficial v Trstu/ 
II: 340 

Senjor dr. Martin/ I: 136, 137*/ II: 
311/III: lil 

Scražin Anton, avskultant pri dežel- 
nem sodišču v Trstu/ II: 199 

Scrda Alojzij, višji ravnatelj kaznilni- 
ce v Mariboru/1: 185 

Semec ing. Dušan/ II: 148, 150*, 326, 
329 - 331, 345, 352/ III: 10, 16, 20, 
26, 33, 37 - 39, 41, 50, 52, 62, 67, 
75, 79, 83, 85, 91, 98, 105, 108, 117 
- 119, 122, 126, 131, 141, 153, 162, 
165, 172, 175, 177, 179, 183. 189, 
202, 205, 206, 211, 216, 219, 224, 
228, 232, 234, 238, 246, 279, 293, 
300,318 

Scrnec Ivan/ III: 1(1 
Scmec Janko/II: 310, 319* 
Serti č Rudolf, upravitelj kazni In ¡•• v 

Begunjah/II: 365 
Sever Anton/ II: 223, 228*/ III: 147 
Sever Božidar, zaupnik za Prekmurje/ 

1:220/11:369/111:327,328 
Sever Josip, davčni oficial v Sevnici/ 

I: 397 
Sfiligoj Evgcn, davčni ofieial/ II: 98 
Sič Albert/II: 20, 23* 
Sima - Gall Miroslav/ II: 224, 228* 
Simončič Josip/ II: 387, 389*/ III: 214 
Simonie ing. Primož/ III: 80, 82* 
Simonie Slava, Ljubljana/II: 401 
Simonie (Simouitsch) dr., kopališki 

zdravnik v Rogaški Slatini/ 1: 120/ 
II: 133/111:309,341,358 

Si mon i še k Josipina, trgovka v Celju/ 
II: 165 

Simšič Frane, adjuukt ravnateljstva 
pomožnih uradov/ II: 98 

Sinkovič ing. Milko (l-linko)/ lil: 302, 
304* 

Sirn i k Pavel, poročnik, padel pri Bo- 
rovljah/ II: 168 

Sitter (Sitar) Josip/ I: 136, 138*/ II: 
243 

Sivec Josip, pomožni uradnik oddelka 
za kmetijstvo/II: 289 
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Skaberne dr. Franc (Ivan), vodja Po- 
vcrjciiištva za uk in bogočastje/ I: 
134, 166/ II: 184, 234, 238/ III: 120, 
252 - 254, 262, 267, 269, 275, 296, 
301, 302, 315, 317, 320, 324, 329, 
337,340,345,351 

Skaberne Minka/ II: 40,48* 
Skaberne  dr.   Pavel/  II:   309,   310, 

316*/III: •• 
Skaberne dr. Viktor, stotnik/ I: 79, 80, 

81, 109 
Skalar Josip/1: 157, 159*/II: 184 
Skalicky Bohuslav/ II: 83, 87*. 188, 

191*/III: 344 
Skasa dr., zdravnik v Gu Stanj u/ II: 

246 
Skaza, blagajnik v Velenju/ II: 203 
Skočir ing. Rudolf/ III: 228* 
Skodnik Henrik, strojevodja/1: 396 
Skok Blaž, policijski oficial/ II: 224, 

340 
Skok Franc/III: 128, 130* 
Skubcc, podpolkovnik/1: 170 
Skubic dr. Štefan/ II: 340, 344*/ III: 

73 
Skumovič dr. Anton/ I: 129, 131*/ II: 

215,381 
Slana Franc/III: 126, 129*, 139,288 
Slanovec Alojzij, okrajni nadzornik 

varnostne straže/ III: 230 
Slapšak Julij/ III: 335, 340* 
Slavic dr. Matija/ III: 98, 104* 
Slobec Lorenc, desetnik v Mariboru/ 

I: 326 
Slobodni k Josip, podporočnik/111: 28 
Slokar dr. Ivan/ II: 138, 139*. 231 
Sluga   Ludovik,   postajenačelnik   v 

Lescah/II: 123 
Smerdu Rudolf/ II: 239, 240*/ III: 

139,212 

Sinielowsky Robert, stavbni mojster/ 
II: 33 

Smiljanić Krsta/ I: 227, 232*, 236. 
244, 255, 265, 275, 280, 318, 320, 
322, 325, 350, 357, 361, 364, 387, 
395/ II: 13, 19, 44, 61, 109, 117, 
131, 132, 236, 237, 242, 299, 303, 
328/ III: 26, 39,40,45, 192, 247 

Smodej Franc/ I: 55, 58*, 148, 149, 
150, 170, 175, 234, 235, 242, 243, 
245, 251, 260, 274, 275, 280, 282, 
283, 291, 292, 343, 345, 347, 360, 
393/11:9,79,241,244/111: 146 

Smodej Josip, notar v Ribnici/ II: 82 
Smole Rudolf, železničar/ 1: 303,356 
Smrekar Henrik (Hinko)/ II: 91, 93*, 

251,274 
Snoj dr. Andrej/11:40,47* 
Sodnik Alojzij/ lil: 147, 150*, 335 
Sok Anton/H: 350, 354* 
Sonce Henrik, katehet/ II: 169 
Sondercgger, trgovec v Švici/ 111: 226, 

325 
Soss Miroslav/ II: 102, 108* 
Souvan dr. Hubert/1: 80, 81*/ II: 97 
Spaho dr. Mehmed/1: 219, 226*. 275 
Spende Anton/ II: 307, 314*. 338 
Spiller Muys dr. Fran/ II: 71, 75* 
Spinčić Vekoslav/1: 303 
Spindler Martin/ I: 90, 92*, 248, 342, 

352/11:29,49, 170, 171,244 
Sporn, vladni svetnik/ III: 67, 68 
Sraka Anton, upravitelj jetnišnice v 

Celju/ II: 365 
Srebot F. Fran/ II: 365, 367* 
Srebrničlvan/ll:82,85* 
Srkulj dr. Stjepan/ II: 152, 157* 
StabeIj Henrik, davčni upravitelj/ 11: 

98 ' 
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Stäche dr. G vido Karel Henrik, geo- 
log, ravnatelj geološkega zavoda na 
Dunaju/1: 260, 261* 

Stade Iba ucr, uradnik kemične tovarne 
v Hrastniku/ III: 262 

Stadler Franc, davčni upravitelj/ II: 98 
Stahal Franc, kapelnik v Rogaški Sla- 

tini/ III: 30 
Stanek ing. Emil, ravnatelj premogo- 

vnika v LeŠah/II: 245 
Stanovnik Ivan, posestnik v Horjulu/ 

III: 82 
Stare Amalija, Ljubljana/ II: 380 
Stare dr. Bruno Hugo/ III: 132, 135*. 

153, 155,252 
Stare dr. Leon/ II: 333, 334*. 362/ III: 

185 
Starin Franc, davčni upravitelj/11: 98 
Starki Rudolf, davčni upravitelj/ II: 98 
Stari • Jožef, davčni oficial/ 11: 98 
Staudacher Ferdinand/1: 59, 62* 
Steblovnik Ivan, profesor v Celju/ H: 

293 
Steffel Franc, železničar na Jesenicah/ 

11:97 
Stegnar Josip, upravitelj bolnišnice v 

Rottenmannu/II: 69, 70, 281 
Stegu Zofija, Ljubljana/ II: 418 
Steinbcrgcr, kaplar/ III: 331 
Steiner Baltazar, uradni sluga/1: 396 
Steinmetz - Sorodolski dr. Rudolf/ III: 

132,135*, 211 
Ste k l E. F., zastopnik Češkoslovaške 

republike v Trstu/1: 310 
Stele dr. France/II: 371, 372* 
Stcpančič dr. Hinko/1: 185, 189*/ lil: 

110 
Stepic Robert, davčni upravitelj/ II: 98 
Stepnišek Henrik, major/1: 166 
Stepnišnik Josip, policijski oficial/ III: 

198 

Sterben z dr. Janez, finančni koncipist 
v Kočevju/1: 336 

Sterger Josip/III: 113, 116* 
Stcrle Rudolf/ 1: 129, 132*/ II: 215. 

216* 
Sterman Josip, poštni podu radni k v 

Ljubljani/I: 381/II: 140 
Stcmacl Rudolf, davčni upravitelj/ 11: 

98 
Sternen Matej/ I: 240, 241*/ II: 405, 

413* 
Stcska dr. Henrik/ I: 213, 217*, 264. 

329/ II: 54, 67, 132. 138, 156, 238, 
256,296/111: 18,96, 131, 132, 168, 
211,295,299,301,346 

Steska   Viktor,   ravnatelj    škofijske 
pisarne/ III: II 

Stcttingcr dr. Bruno/ I: 306, 307*/ II: 
348 

Stiasny Alojzij,  računski  nadoficial 
pri vojaški in tendane i za Slovenijo/ 
II: 363 

Stieglitz Friderik, finančni respicient 
v Lcskovcu/1: 336 

Stiger/ III: 270 
Stix, nemški vojak/1: 401 
Stöhr, hotelirka v Bohinju/ II: 233 
S toj an dr. Ivan, notar v Trebnjem/ II: 

82 
Stoj kovic dr. Gašper/1: 185. 189*/ H: 

311/111: 111 
Stöklinger dr. Konrad, notar v Ma- 

renbergu/ II: 82 
Stol fa ing. Josip, učitelj na državni 

obrtni šoli v Ljubljani/ II: 370 
StoparFranc/II:91,94;1: 

Strafella Franc, notar na Ptuju/ II: 82 
Strajnar  Ve ko s lav,  mero izkusili k  v 

Novem mestu/ II: 186 
Strel J ad viga, učiteljica v Srni lie lu pri 

Pliberku/1: 150 
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Strelec dr. Franc, notar v Ormožu/11: 
82 

Sirgar (tudi Stergar) Viricene/ I: 59, 
62s", 203, 385, 396/ II: 62, 66, 166, 
202, 203/ III: 85, 205, 305 

Stritar Josip/ II: 306, 313*, 347/ III: 
44, 269, 284 

Strinole Alojzij, davčni upravitelj/ 11: 
113 

Strinole Frane, davčni upravitelj/ 11: 
113 

Strmšek Josip/ II: 224, 228*/ III: 43 
Strmšek dr. Pavel/II: 109, 111* 
Strugger Josip, talec/1: 259 
Stru te Ivan, posestnik iz St. Lovrenca, 

obč. Ojstrica/1: 392 
Stuck Henrik, okrajni gozdar v Veli- 

kovcu/Il:113 
Stuhee dr. Anton, sodnik na Ptuju/ II: 

310 
S tu pari eh, konzularni tajnik/ II: 179 
Stupica (tudi Stupica) Frane, notar pri 

Sv. Lenartu/II: 82,283,342 
Sturm ing. Karal/1: 395,400* 
Suchy Josip/ II: 18,23*, 173 
Suliač dr. Mate/ I: 380, 383*/ 11: 37, 

46*, 308/ III: 203 
Suhadolnik dr. Fran/ II: 71,75*, 312 
Suhadolnik Jera, vdova iz Ljubljane/ 

II: 72 
Su pan Ana, Ljubljana/ II: 410 
Su pan Marija, Lubljana/ II: 410 
Su pan Ni kol i na, Ljubljana/ II: 410 
Sušnik Anton/1: 204, 207*/ II: 176 
Sušnik I., lekarnar v Ljubljani/ Hl: 302 
Sušnik Ivan, trgovec/ III: 229 
Svetce Pavel/ I:  167, 168*, 213/ II: 

333 
Svetck dr. Franc/ II: 149, 151*, 199, 

202, 205, 208, 215, 218, 222, 227, 

234, 239, 246. 253, 261, 266, 269, 
283, 290, 296, 301/III: 195,211 

Svctek Rajko/1: 290, 294*/ II: 72 
Svetina dr. Anton/ II: 101, 107*. 243/ 

111:212,270 
Svetina Leopold, računski svetnik/ 1: 

352 
Svoboda Adolf/ III: 139, 140* 
Swoboda dr. Henrik/ I: 293, 295*/ II: 

341/111:88 
Swoboda Vil ¡bald/11: 82, 85* 
Sykora  Franja, ofician t inja državnih 

železnic/1:319 
Szarota dr. Marceli, poljski poročnik 

v Ljubljani/1: 103 

Salarié Franc/•: 183, 189* 
Šajko Ivan, narednik/ III: 306 
Samec Franc, živinozdravnik/ 111: 214 
Šanda dr. Janez/ III: 232,233* 
ŠantclSaša/II:293,297* 
Šuplja, magistralni uradnik v Ljublja- 

ni/ II: 66 
Šarabon Andrej/ III: 330, 337* 
Šarabon   Josip,   upravitelj   deželnih 

dobrodelnih uradov/ II: 164 
Šarabon dr. Vinko/1: 89, 91 *, 93, 95 
Šašcl dr. Josip/HI: 111, 114* 
Šavnik dr. Karl/ I: 291, 294*, 348, 

352/ II: 49, 51, 128, 130, 141, 245, 
295/111:302 

Sc be la, rečni mojster v Radgoni/ 11: 
142 

Šebenik Dragotin, pisarniški nadofi- 
cial/1: 360 

Šega Pavel, trgovec/1: 316 
Šega Viktor/III: 49, 51*, 66 
Šega, vodja kmetijske šole v Ve lik ov- 

cu/ III: 188 
Šcrbec Jožef, živinozdravnik v Ormo- 

žu/11: 188 
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Šcrko dr. Alfred/ III: 302, 303* 
Šcrko dr. Milan/ II: 364, 366*/ III: 

333 
Šešerko, šef kurilnice v Mariboru/ III: 

26 
Šetince Anion, Ljubljana/ II: 402 
Šijcnc, šolski nadzornik v Mariboru/ 

III: 152 
Šilih Gustav/ III: 203, 204* 
Šimenc Amalija/ II: 304, 313* 
Šini nov •• Rudolf, pomožni  uradnik 

oddelka za kmetijstvo/ II: 289 
Šinkovec ing. Ferdinand, obratni asi- 

stent v Velenju/ III: 336 
Šinkovec ing. Viktor, rudarski adjunkt 

v Velenju/ II: 301/ III: 14,72 
Sirca, oskrbnik v Mali Loki/ II: S3 
Sirko dr. Ivan/ II: 311, 320*/ III: 111 
Šiška dr. Janko/ II: 101/ III: 2S, 31*. 

64, 132 
Šiška Josip/1: 269, 273*, 312 
Šivic ing. Anton/1: 172, 173* 
Š kapi n, uradnik poverjen i št va za so- 

cialno skrbstvo/ II: 170 
Škai ja Ivan/ III: 72, 74*/ III: 291 
Škcrjancc Martin, pol kov ni župnik/ II: 

130 
S ker I j Ana, strojepiska pred sed st ve ne 

pisarne/ II: 300 
Škerlj dr. Milan/1: 157, 161*/ II: 214, 

v 
243 

Škel Martin, posestnik v Lembérkii/ 

. Il: 70 

Škof I-Vane, učitelj trgovske šole v 
e Mariboru/ III: 202 
Škof Ivan, policijski kanclist/ III: 220 
Škof Rudolf/ II: 347, 353* 
Škofic Peter/III: 214, 216* 
Škubie Štefan, komisar Po ve rje ni • Iva 

za socialno skrbstvo/ III: 127 

Š laj pah Ignacij/ 1: 394, 399*/ II: 289. 
291*, 336, 350/ III: 188 

Š laj pah, koroški in tern i ranee/ II: 225 
Šlamberger Anton, notar v Kranju/ 11: 

82 
Slander Anion, kazni I ni ški nadzornik 

v Begunjah/ II: 365 
Š libar Ivan/III: 18.20*. 109,203 
Šmajdek dr. Josip/ III: 147, 150* 
Šmalc dr. Matej/ II: 299, 302*, 327. 

328 
Šmid Konrad, finančni komisar/ II: 97 
Šmid, rilmojster/ II: 202 
Šmid, trgovec v Šentjerneju/1:212 
Šmue Josip/1: 204. 207* 
Sober Viktor, Ljubljana/ II: 410 
Šorli dr. Peter/ ¡1:91,94* 
Šoslcr Janko, trgovce v Celju/ III: 350 
Šot ola ing. Jaroslav, predstojnik rud- 

nika v Idriji 1918- 1927/1:59 
Špička Jaroslav/ III: 72 
Šporn Teodor/ I: 255, 256*7 II: 333, 

334*/ III: 285 
Šprou Anton, okrajni tajnik/ II: 102 
Šri ber Maksim,  živ i nozd ravnik/  111: 

214 
Štebi Alojzija/1: 64,66* 
Štebi ing. Anton/ I: 197, 200*, 319. 
u 339, 396/ II: 238 
Stefano vić,  nad poročni k,  poverjenik 

za vojaške zadeve na Dunaju/1: 91 
Štele Pranja, Ljubljana/ II: 401 
Štefe Ivan, tajnik zaklada za vojaške 

domove/1: 397 
Štefin Malija, major/1: 180 
Steiler, železničar na Jesenicah/ II: 

117 
Š tempi h ar Niko, eksportni akademik/ 

II: 100 
Šter dr. Fran/ III: 336, 340*, 341, 350 
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Š terge! Janez, otrok Ivana Lampreč- 
nika/ II: 340 

Štergcl Marija - Lamprečnik/11: 340 
Strne Alojzij, oficiant,  invalid/  III: 
„ 193 
Stipi Roza lij a, resta vraterka v Rogaš- 

ki Slatini/ II: 87 
Štor dr. Stanko/1: 157, 160* 
Štrancar ing. Alojz/ I: 278, 280*/ II: 

113/III: 106 
Štrckelj Anton/ II: 337, 342*/ III: 44, 

349 
ŠtritofAnton/II:397, 399* 
Štrukelj Fran/ II: 333, 335*/ III: 64 
Štrukelj Josip, pogodbeni uradnik pri 

komisiji za terjatve proti bivšemu 
erarju/ II: 114 

Štrukelj, dijak novomeške gimnazije, 
prostovoljec na Koroškem/1: 271 

Štrutc Julijana, posestnikova hči iz Št. 
Lovrenca pri Ojstrici/1: 392 

Stillar dr. Josip/ II: 72, 76*, 312 
Štupar Josip/ III: 213,215* 
ŠtupeaMarija/II:40,47* 
Šturm Andrej/ III: 49, 51 * 
Sturm, župnik na Koroškem/ II: 122 
Šubclj dr. Ivo/ III: 208, 209, 210* 
Subie Ivan/ II: 101/ III: 345, 351* 
Šubie Ivan/ I: 65, 66*, 172, 342/ II: 
v 184/111:263,264*, 302 
Su kij e Fran, politik in zgodovinar v 

Ljubljani/ II: 338 
Šuklje pl. Janko/II: 102, 108* 
Šuklje ing. Milan/ II: 166, 171*. 197, 

239, 330/ III: 84, 302 
Šuklje ing. Vladimir/ II: 80, 84*. 206 
Šuman dr. Janko/ II: 225, 229* 
Šumenjak Alojzij/ III: 112, 116* 
Šumi Rihard/1: 336, 339* 
Šurc   Miško,   korespondent   rudnika 

Velenje/ III: 336 

Šuštcršič dr. Ivan/ I: 68, 71*, 212/ 11: 
250/ III: 226 

Šušteršič ing. Mirko/ 1: 381/ II: 160, 
163*. 208 

Švabić Stcvan/ 1: 109, 110*, 129/11: 
401,406 

Svajcer   Evgcn,   madžarski   okrajni 
sodnik/ II: 418 

Švambera dr. Vaclav/1: 242, 249* 
Švegel (Sclnvcgel) dr. Ivan/ I: 76, 

77*, 79, 87, 91, 103, 114, 116, 117, 
143,251,286,291,298/11:221 

Švigelj Matija/ II: 225, 229*/ III: 286 

Tajnik Josip, davčni upravitelj v Kra- 
nju/III: 193 

Taj ni ker Viktor, napadalec na dr. 
Scnckoviča v Mariboru/1: 327 

Tangi dr. Anton, profesor na Ptuju/ II: 
9 

Tänzer Katarina, najemnica v Rogaški 
Slatini/ II: 88 

Tassot(t)i Ivan, strojevodja/ I: 396/ II: 
97, 208, 256 

Tauber ing., gradbeni adjunkt/ II: 356 
Tauses Franjo/1: 239, 241 * 
Tavčar Alojzij/ III: 11, 14*, 29 
Tavčar Franja/1: 363, 370*/ II: 66 
Tavčar dr. Ivan/1: 54, 57*, 59, 64, 65, 

69, 80, 90, 97, 123, 130, 140, 148. 
149, 170, 179, 181, 182, 184, 192, 
202, 212, 234, 236, 245, 247, 263 - 
265, 269 - 271, 273, 290, 291, 295, 
296, 303, 312, 315, 322, 328, 333, 
340, 347, 354, 363, 371, 377, 383/ 
III: 22, 302 

Tavčar Ivan, učitelj/11: 234, 235* 
Tavčar Janko, koroški Slovence/ 11: 

80 
Tavčar, industrijalce na Koroškem/ 1: 

242, 263 
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•• ic liman n Pavel, teli niču i  re v ¡dent 
državnih železnic/1: 319 

Tejkal Ivan/ II: 271,275*, 293 
Teka ve i č  (tudi  Tekaučič)   Ivan/  II: 

149, 151*/ III: 62, 126, 133, 134, 
247,248,252,321 

Tckavčič dr. Kari/ II: 72, 78*/ III: 
132,193 

Tekavčič, prokurist tvrdkc Mayer v 
Ljubljani/ II: 26, 27, 38, 194 

Tcpina Lovro/ II: 299, 302*/ III: 188 
Tcrdan Ana, oficiantinju/ II: 142/111: 

14 
Terlilen Franc, sluga pri poverjen i št v u 

za javna dela/ II: 143 
Terstcnjak dr. Alojzij, vladni konci- 

pisi/HI: 133 
Terstenjak Karol/III: 132, 136* 
Thalmann dr.,   zdravnik   p ri mar ij   v 

Mariboru/II: 221 
Theyer Ludovik, profesor v Gradcu/ 

II: 22 
Thoman dr. Rudolf, nadsvetnik finan- 

čne prokuraturc v Ljubljani/1: 355 
Thurn Ivan, upokojeni šolski nadzor- 

nik v Postojni/ II: 349 
Thurn Julij, notar v Ljutomeru/ II: 20 
Thurn - Val sassi na Douglas, grof/ II: 

79, 84*. 126,245 
Tijkač Alojz/II: 338, 343* 
Tiller Fran/II: 311,320*/III: 111 
To fan Hilarijon, profesor v Mariboru/ 

III: 334 
TokanIvan/III:39,41* 
Toman Marija/ III: 222 
To maš i č Jurij, sodni sluga v Laškem/ 

11:257,281 
Tomažič Erna, pisarniška ofician t inj a 

oddelka za narodno brambo/ II: 417 
Tomažič dr. Ferdinand/ 11: 257/ III: 

21,25* 126, 128, 153,282,291 

Tomažič Jožefa, oficiantinja zavoda 
za pospeševanje obrti/ II: 148, 342 

Tomažin Franc/lil: 193, 199* 
Tombak dr. Josip/ II: 310, 312, 319*/ 

III: 111 
Tomce Stanko/ III: 203,205* 
Tominec Anton/ II: 100, 104*, 306, 

327/III: 193 
Tominec Ivan/ III: 147, 151* 
Tominšek dr. Josip/ II: 91, 94*/ lil: 42 
Tomšič Ciril,  pisarniški  oficial/ H: 

342/ III: 203 
Tomšič dr. Rihard/ III: 112, 115* 
Tomšič dr. Robert, finančni komisar/ 

11:97 
Tomšič Rudolf/11: 82, 85* 
Toplak  Gregor,  pod ko vs k i  mojster/ 

III: 122 
Toplak dr. Jakob/III: 105, 107* 
Toplikar Ivan, okrožni policijski nad- 

zornik/II: 372 
Torelli Leopoldina, bančna strojepis- 

ka/I: 317/III: 235 
Torgglcr  dr.   Anton,   deželni   sodni 

svetnik v Mariboru/1: 185 
Tomago pl. ing. Ivan/ I: 375, 376*, 

381,395/11:259,270/111: 13 
Tomago pl. Leon/ I: 293, 294*. 37/ II: 

306,3115 
Tosti Ivan/ II: 338, 343* 
Trampuš Aleks/ III: 302, 304* 
Trampuž Franc/11: 417/ lil: 271, 272* 
Tratnik Franc/1: 252, 256*/ II: 91/ lil: 

316 
Tratnik Josip, učitelj državne obrtne 

šole v Ljubljani/ III: 94 
Traun dr. Viljem, sodni svetnik  v 

Mariboru/1: 185 
Trauncr dr. Leon/ III: 319, 320*/ III: 

320 
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Travner dr. Vladimir/ II: 312, 322*/ 
III: 111 

Treat, ameriški general/ II: 61 
Trenz dr., zdravnik v Mariboru/ III: 

309,310 
Treo dr. Dnigotin/ II: 19,23*. 133 
Treo ing. Mile/ II: 246, 247* 
Treo Rudolf, profesor na državni 

obrtni šoli v Ljubljnni/ III: 94 
Treo dr., zdravnik v Rogaški Slatini/ 

III: 309, 358 
Treuer dr. Lovrencij/1: 306, 307* 
Tribnik Karol/ III: 180, 182* 
Triftcovic Marko/1: 219, 225* 
Tri fu nović, minister/ 111: 269 
Triller dr. Knr(e)]/1: 54, 57*, 60, 68 - 

70, 79, 90, 91, 103, 127, 135, 158, 
169- 171, 175, 177, 179, 183, 193, 
196, 198, 201, 203, 205, 212, 214, 
221, 229, 230, 234 - 236, 239, 243, 
244, 257, 258, 261, 263, 266, 277, 
278, 286, 287, 290, 291, 295, 313, 
318, 330 , 344, 357, 374, 387, 390, 
397/ II: 167, 177, 222, 305/ III: 302 

Trinkaus Ivan/ III: 112, 115* 
Trnovšek Franc, odpravnik premoga/ 

III: 72 
Trojel Josip/III: 112, 116* 
Trojnnr Martin, višji pisarniški ofici- 

an t v Mariboru/ I: 293 
Trstenjak dr. Alojzij/ III: 133, 136*, 

345 
Tršar Fran/ III: 356 
Truger Teodor/1: 375, 376* 
Trumbič dr. Ante/ 1: 219, 224*, 299, 

361/ II: 328/ III: 172, 173, 207 - 
209,218,240 

Trunk Jurij/II: 122, 128* 
Trn seh ur, are t i ranee ¡z Sp. Dravogra- 

da/ I: 246 
Truschncr Evgen, kmet/1: 262 

Truschncr Jožef, kmet/1: 262 
Tsehohl Mihael, profesor v Mariboru/ 

11:20 
Tscliokerl Ivan, strokovni mojster v 

Tobačni tovarni/11: Î58 
Turalo dr. Tomaž (Tomo)/ 1:  375. 

377*/II: 312/III: 112 
Turk Anton, progovni čuvaj/1: 319 
Turk Anton, rudarski nad komisar/ III: 

209 
Turk Hugon/ II: 362, 366*/ lil: 87, 

213 
Tiirk Izidor, železniški postajni paz- 

nik/ II: 97 
Turk ing. Jakob/ III: 213,215* 
TumŠck ing. prof. Viktor/ II:   148, 

151*. 184/111:288,302 
Tusar Vlastimil/ I:   123,   125*.  150, 

260, 283, 346, 347, 359, 395/ II: 7, 
8 

U1 bin g Franc, okrajni tajnik/ H: 102/ 
111:212 

Ulm Maks, brodnik v Zavrću/ III: 84 
U Imun ski Milan, podpolkovnik/1: 75, 

76, 90,   104,   141,   148,   149,   170, 
180, 191, 236, 246, 251, 259, 263, 
265, 277, 280,282, 355, 374, 376 

Ultsclmig Ivan, oficinal v Mariboru/1: 
185 

Umlauf Alojz/II: 122, 129* 
Unger Ferdinand, pisarniški adjunkt v 

Ljubljani/1: 336 
Uran Andrej/III: 213, 215* 
Uratnik Filip/1: 380, 383*/ III: 23, 95, 

316 
Urbane Franc, trgovec v Ljubljani/ II: 

70 
Urbane Franc/ III: 49, 51*. 203 
Urbane i č Alojzij, policijski oficial/ III: 

198 
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Urbane tč, uradnik pošte v Ljubljani/ 
II: 398 

UrbasJanko/II:82, 86* 
Ure k Josip, Zavodnje pri Celju/ II: 185 
Url ep Franc, kane I ist/ II: 43 
Uršič Anton, višji deželni živinozdrav- 

nik v Št. Juriju/1: 394/ III: 232,307 
Uršič Franc/III: 14, 15*, 88 
Uršič Ignacij/II: 184, 190* 
Usar Ivan, sluga okrožnega rudarske- 

ga urada v Celju/ II: 273/ III: 222 
U sehn ig Josip, učitelj na p tiskarski 

šoli v Borovljah/III: 47 
Ušnn Anton/ III: 193,200* 

Vacac Marko, davčni sluga v Maribo- 
ru/ I: 336 

Vadn(j)al Angela, računska oficianti- 
nja/II: 337/III: 57, 314 

Vadnjnl Franc, profesor, predsednik 
višjega šolskega sveta/ II: 150/ III: 
70, 249 

Vagaja Ludvik/III: 127, 130* 
Vagi, nadporočmk/ I; 299 
V ali lar, ognjičar/ I: 170 
Vale, trgovec v Šentjerneju/1: 212 
Valcncich ing. Alfred, višji stavbni 

komisar/1: 319 
V a lent a pi. Mnrchtum dr. Alfred/ I: 

293, 294*/ II: 44, 101, 257, 346 
Vales Alfonz/ II: 20/ III: 334, 338* 
Valjavec dr. Ludvik/ II: 97, 103* 
Vandot Ivan/1: 394, 399*/ III: 214 
Vanck ing. Ivan/ II: 356, 360* 
Vardjan Josip, davčni upravitelj/ II: 98 
Vari Leopold, živi nozd ravni k v Ra- 

dovljici/II: 238/III: 122 
Vasic Miloš/ II: 393, 394, 395, 396*/ 

III: 83 
Vaupotić Edvard, major/1: 180 

Vavpotič Ivan/ I: 240, 241*, 285/ II: 
405 

Vavpotič dr. Peter/ III: 7, 9*, 12. 132 
Vazznz Ljudovik/ II: 272, 277* 
Vcblc Franc, živinozdravnik v Konji- 

cah/ II: 188/111:214 
Vedernjak dr. Albert, ravnatelj šole 

na Grmu/ II: 83, 84, 292/ III: 349 
Vedernjak Franc/1: 157, 159*/ II: 214 
Veggi an Josip, poštni pristav v Ljub- 

ljani/ I: 381 
Vejnar Josip/1: 157, 160*/ II: 312 
Velikonja Narte/ II: 217, 219*/ 111: 

120 
Vcncajz Ldvard, davčni upravitelj/ II: 

98 
Venedig Josip, strojevodja/1: 396 
Verbich Andrej/ II: 108, 109, lil*. 

271 
Vcrbič Apolonija, Ljubljana/ II: 381 
Verbič Dragotin, strojnik/ II: 114 
Vcrbič Ivan, carinski oficial/ H: 99 
Verbi zli Raj ko, nadgeometer/ II: 97 
Verčon dr. Ivan/ III: 125* 
Verderlier Alojz/1: 330, 333* 
Vcrdcrbcr Ivan, davčni oficial v Ko- 

čevju/ II: 15 
Vcrdcrbcr Viktor, državni pravdnik v 

Mariboru/1: 135 
Verstovšek dr. Kar(e)l/ I: 67, 71*. 81 

86, 89, 93, 96, 100, 103, 142, 147 
166, 172, 180, 191, 208, 218, 229 
230, 235, 263, 271, 274, 280, 291 
299, 313, 328, 352, 354, 364, 374/ 
11:5, 12,25,40,51,57,58,66,81 
95, 119, 122, 130, 135, 140, 151 
152, 163, 172, 196, 200, 202, 229 
235, 241, 248, 252, 254, 266, 270 
277, 278, 281, 284, 288, 292, 298 
304, 305, 323, 326 - 328, 330 - 332, 
336, 345, 361, 368. 373, 377, 383, 
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389, 397, 399, 403, 405, 417/ III: 7, 
IO, II, 20, 25, 26, 30, 33, 37, 39, 
41,42, 44,48,49, 62-64,67, 71, 
75, 79, 81 - 83, 85, 91, 96 - 98, 105, 
117, 119, 137, 141, 146, 172, 175, 
177 - 179, 183, 189, 191, 192, 202, 
205, 206, 216, 218, 219, 224, 227 - 
229, 234, 236, 238, 246, 268 

Verzak L., tipograf/ II: 406 
Vesel Ferdo/ II: 223, 228* 
Vesel Josip/ II: 349, 354*. 423 
Vesel Rudolf/ II: 98, 104* 
Vesenjak Anton/1: 213, 218* 
Vesenjak Ivan/ II: 272, 276* 
Vesnić Milenko/ III: 172, 175*, 207, 

209 
V ester (tudi Wester) Josip/ III: 117, 

118*, 263,296 
Vičar dr. Leopold/ II: 312, 321*/ III: 

III 
Videnšek ing. Josip, referent v oddel- 

ku za kmetijstvo/ II: 333 
Vidic dr. Franc/ II: 72, 76*. 116/ III: 

241 
Vidic dr. Janko/ II: 101. 107*/ III: 28, 

119, 120, 132, 185,212 
Vidic Oskar/ III: 38, 39*, 175 - 177, 

224 
Vidic Oton/III: III, 113* 
Vidmar Herman, major, načelnik 

smodnišnice v Kamniku/1: 180, 311 
Vidmar dr. Ivan/ II: 101, 107*, 224/ 

III: 132,212 
Vidmar dr. Milan/ II: 208,209*, 330 
Vidmar dr. Vladimir/ II: 101, 108*, 

303, 309, 334 
Vidovič dr. Fran/ II: 310, 311, 318* 
Vidrin Oton, kapitan/ III: 10 
Viezzoli dr. A vre lij, finančni konci- 

pist v Postojni/ II: 256 
Viher Friderik/ II: 43, 48*/ III: 243 

Viher Simen/ III: 335, 339* 
Vilenpart, zapisnikar/ IH: 85 
Vilfan Fran/ II: 58, 60*. 99 
Vilfan dr. Josip/1: 229, 233* 
Vinšek Anton, računski svetnik/1:352 
Višnar Konrad/1: 253, 256* 
Vitek Adolf, železničar iz Jesenic/ II: 

41 
V i vod Rudolf, davčni upravitelj/ II: 98 
Vizjak Mirko/III: 139, 140*. 212 
Vodeb Emil/1: 393, 398* 
Vodopivec dr. Fran(c)/ I: 278, 279*/ 

II: 58, 59, 117, 118, 170,214,241, 
256, 349, 418/ III: 98, 101 - 104, 
131, 132, 168, 209, 210, 240, 297, 
299,319,325,326 

Vodopivec Hilarij/1: 352, 353* 
Vodošek Štefan/III: 112, 115* 
Vodušck dr. Žiga/ I:  186, 190*/ II: 

311/III: 148 
Vogelnik Ivan/1: 311, 314*/ III: 237 
Vojsk Franjo/ II: 369, 372*/ III: 87 
Vokač Franc, trgovec/ I: 314/ H: 16, 

27,116 
Volarič Stanislav/ II: 270, 274* 
Volavšek Jožefa, Sv. Florjan pri Boč- 

ni/II: 170 
Volčič Ivan, finančni koncipist/ II: 97 
VolČjak Fran, okrajni tajnik v Mari- 

boru/III: 28, 139 
Vollauscheg Josip, živi nozd ravni k v 

Konjicah/II: 44/III: 21 
Volhneier Karol/ II: 42, 48* 
Voloušek Rudolf, davčni upravitelj/ 

11:98 
Volta Anton, Ljubljana/ II: 423 
Vončina dr. Franc/1: 213, 216* 
Vončina Mihael, pisarniški pristav v 

Trstu/ II: 225 
Vorberge r F" ri der ik, tehnični pristav 

državnih železnic/1: 319 
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Vošnjak dr. Bogumil/1: 323, 327* 
Vošnjak dr. Mihael/1: 197,200* 
Vošnjak, tovarnar v Šoštanju/ III: 290 
Vošpcrnik,   koroški   interniranec/  II: 

225 
Vouk Franc, občinski tajnik občine 

Vovbrc/ II: 346 
Vou.šek dr. Fran/ II: 340, 344* 
Vovk Peter, davčni oficial/ H: 98, 113 
Vovšck Josip/ III: 243, 244* 
V rabe l Niko Ivan, sodnik v Mariboru/ 

III: 112 
Vrabič mag. pliar. Ferdo, lekarnar v 

Pliberku/ II: 238 
Vrančić dr. Ivan/1: 185,186, 189*/ H: 

310,312/111:8, 113 
Vrbnjak   Matevž,   poštni   svetnik   v 

Gradcu/1: 91/II: 158 
Vrečko Andrej/ l: 76, 78*, 271/ 11: 

147,398 
Vrečko dr. Vladimir, zdravnik/1: 357 
Vrhovnik Franc/ III: 333, 338* 
Vrščaj Ivan, učitelj v Mariboru/ II: 

383 
Vršič dr., Gradec/1:301,316 
Vrtačnik (tudi Vcrtačnik) dr. Ivan/ I: 

186/ II: 344/ III: 214, 216*, 221, 
301 

Vrtovec Milan, blagajnik v Rogaški 
Slatini/II: 34, 164,259/111:55 

Vuga Josip, profesor v Budjcvicah/ 
III: 333 

Vuk dr. Ivan/ II: 310, 312, 317* 
Vukotič dr. Božo/1: 59,62*, 79, 87 
Vulovič Vclislav/ I: 219, 225*, 311/ 

11:95, 115,294 
Vurnik ing. Ivan/ II: 208, 210*, 224, 

361/111:302 

Waiditscli   Eia,   uradnica   okrajnega 
sodišča Ptuj/11: 155 

Waicher Konrad/II: 123,129* 
Walker, angleški general/ II: 249 
Watzke dr. Emil/II: 158, 162* 
Watzulik dr., okrajni sodnik v Radgo- 

ni/1: 112 
Weber dr. Fran/ II: 383, 388* 
Wege neder Bogomir, učiteljski kan- 

didat/ I: 306 
Wchinger Franc, profesor v Mariboru/ 

11:20 
Weinberger   ing.   Friderik/  II:   293. 

297* 
Weingerl Davorin/ II: 72, 77*. 243 
Weis Valentin/II: 122, 129* 
Weiss Franc/III: 170, 171*, 187,249 
Weissbacher Simon/ II: 356 
Wendel Herman/ III: 240 
Wcncdiktcr Rihard, minist, svetnik, 

zastopnik Štajerske na pogajanjih/1: 
143, 164 

Wcnusch Julij, posestnik v Kočevju/ 
11:382 

Werndl   Mihael,   stavbni   mojster  v 
Celju/II: 166 

Werner Karol/ I: 293, 295*/ II: 341/ 
III: 88 

Werner dr. Siegfried, svetnik, pod- 
predsednik delniške družbe dolenj- 
skih železnic/11: 338 

Wernig Franc/ II: 113, 119*/ III: 319 
Wcs M., župnik na Koroškem/11: 122 
Wieder, železniški nadzornik v Gori- 

ci/ I: 55 
Wien Norbert, pooblaščence posest- 

nika Julija Mulira/ II: 403 
Wicscr, železniški nadzornik/ l: 143 
Wiesinger, podpolkovnik/ I: 74 
Wiesmayer   Pavla,   kanclistinja/   III: 

232 
Wicspeincr Evgen, profesor v Maribo- 

ru/III: 120 
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Wiesthaler Fran/ II: 195* 
Wiesthaler dr. Herman, notar v Mari- 

boru/ II: 82 
Wilson Thomas Woodrow/ I: 123, 

126*, 159,272,324/11: 137 
Windischer dr. Fran/ II: 423, 424*/ 

III: 123 
Winkler dr. Hans, notar v Slovenj 

Gradcu/ II: 82 
Wirt Franc, sprevodnik državnih žele- 

znic/II: 197 
W i tre ich Janez, nadučitelj/ II: 281 
Wiltman ing. Kari, profesor/ II: 348 
Wokaun Ludovik, sluga na I. državni 

gimnaziji v Ljubljani/ II: 9 
Wo Iba rt Ivana, pomožna uradnica 

okrajnega sodišča na Ptuju/ II: 136 
Wolf dr. Kristijan, avskuhanl v Celju/ 

I: 293 
Wolf Viljem, davčni upravitelj v Ko- 

čevju/ I: 336 
Wölffing Pavla, Ljubljana/ II: 410 
Wolle dr. Luka, vladni tajnik, vodja 

okrajnega glavarstva v Celju/1: 60 
Wresounigg Alojzij, meroizkusnik v 

Konjicah/ II: 358 
Wrischcr Maks/ II: 333, 334*/ III: 

132,211,212,243,246 
Wurm, general pol kovni k/ I: 74, 75, 

82, 108, 110 
Wusch se Ernst, poštni odpravi tel j na 

Koprivniku/I:38l 
Wutte dr., predsednik dobrodelnega 

odbora v Gradcu/ I:, 93, 103, 119, 
316 

Zabavnik Josip/II: 83, 86* 
Zabukovšek Mihael, rudarski oficial/ 

III: 208 
Zabukovšek dr., svetovalec kopališča 

v Rogaški Slatini/1: 120 

Zack dr. Josip, profesor na Ptuju/ II: 9 
Zaduikar Josip/II: 289, 291* 
Zahlbruckner Kari, profesor v Mari- 

boru/ II: 20, 347 
Zahony dr. Rudolf, vitez, profesor v 

Ljubljani/II: 348 
Zaje Adela, suplcntka v Ljubljani/ II: 

272 
Zaje Avguštin/ I: 204, 207*/ II: 288, 

341 
Zaje Franc/ II: 292, 296* 
Zaje Hinko/ III: 243, 245* 
Zaje Viktor/1:394, 399* 
Zajec Alojz, Ljubljana/II: 410 
Zajec dr. Ivan/1: 68, 71* 
Zajec Olga, Ljubljana/ II: 410 
Zajec ing. Rudolf, stavbni nadsvetnik/ 

II: 132, 164, 356, 403, 404, 405/ III: 
55, 72 

Zakrajšck ing. Albin, inženir agrono- 
mije/ I: 359 

Zal ar, trgovec/ II: 69 
Zalokar dr. Alojz(ij)/ II: 22,23*. 158 
Zamida Matija/ I: 68, 72*, 257/ II: 

114/111:323-325,358 
Zampa Friderik/1: 375, 376*/ II: 158 
Zanger, pomožna uradnica v Rogaški 

Slatini/II: 133 
Zaplotuik   Dominik,   deželno   vladni 

kanci ist/II: 115 
Zamik Alojzij/1: 394, 399*/ III: 295 
Zamik dr. Miljulin/ II: 362, 366* 
Zavadlal Mihael/ II:   101,  108*/ III: 

133 
Zavrnik dr. Franc/ II: 188, 191*/ III: 

214 
Završni k Hubert, notar v Višnji Gori/ 

II: 82 
Zbašnik dr. Franc/ II: 114, 120*. 206 
Zbašnik dr. Guido/1: 228, 232*. 317 
Zbašnik Josip/ II: 252, 254* 
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Zbrizaj ing. Ivan, gradbeni nadsvet- 
nïk/ II: 258 

Zdešardr. Anton/1: 111, 113* 
Zdolšck Anton/ III: III, 114* 
Zdolšck Josip/II: 309, 317* 
Zclircr   Robert,   železniški   postajni 

paznik v Mariboru/ II: 19 
Zclcnik dr. Karel/ III: 334, 339* 
Zdenko Martin/III: 139, 140* 
Zelnik M inka, podu radnica v Rogaški 

Slatini/ III: 72 
Žemljic Ivan/ II: 306, 310, 314*/ III: 

III 
Žemljic Josip, knjigovodja v Rogaški 

Slatini/II: 34, 164, 186/111:55 
Zesehko A., trgovee v Ljubljani/ II: 

168 
Zluiber  p I.,  gospodarski  svetnik   v 

Kočevju/1: 317 
Ziekero Leopold, nad poročni k, pilot/ 

II: 131 
Zidanšek ing. Josip/ II: 289, 291 * 
Zidar Alojzij, oficiant, invalid/ III: 193 
Zidar Franc/III: II, 15*, 341 
Ziegler dr. Diego, sodnik v Mariboru/ 

I: 185 
Zima Ignacij/ II: 347, 353*/ III: 203 
Zlatnar Franjo/1: 392, 397* 
Zmazek Franjo/III: 174, 175* 
Zobec Anton/ I: 151, 154*/ II: 153, 

327 
Zobee dr. Ivan/ II: 101, 108*/ III: 28, 

89 
Zölucr Franc, profesor v Mariboru/ II: 

20 
Zois Michelangelo baron Edelstein/ I: 

59, 62* 
Zore dr. Ivan/1: 230, 233*, 255 
Zore Viktor/ I: 195, 200*, 223/ III: 

316 
Zorcc Albina, ofician tka/ II: 69 

Zoree Janez/ III: 139, 141* 
Zörcr Fran/ III: 112, N6* 
Zorjandr. Ivan/III: 236,237* 
Zorjan Ivan/ II: 100, 104*, 408 
Zorjandr. Mate/HI: III, 115* 
Zorjan Matija, narednik/ III: 331 
Zorko Anton/ II: 288, 290* 
Zorko Ivan, železničar iz Vrbe/1: 149. 

156 
Zorko  Karel,  sluga pri  gradbenem 

ravnateljstvu/II: 142 
Zorn Anton/III: 180, 181* 
Zorn Hilarij, begunec iz Goriške/ 1: 

340 
Zorzi Avgust, Trst/ M: 42 
Zorzi Josip, državni pravd ni k/ 11: 42/ 

III: 111 
Zotter Makso, davčni upravitelj/11: 98 
Zrinjski Petar/ II: 152, 156* 
Zupan dr. Frane, zdravnik v Dobrni/1: 

357/111:309,310 
Zupan Ivan, pomožni stavbni oficiant 

poverjeni.štva za javna dela/ II: 143 
Zupan Ivan, revizor Kranjske deželne 

banke/III: 316 
Zupane FI or ¡j an, učitelj na dvorazred- 

ni trgovski šoli v Mariboru/ III: 227 
Zupane Fran/ II: 333, 335*/ III: 64 
Zupane dr. Frane/ I: 82. 84*,   121, 

150, 197, 209, 245, 251, 264/ II: 22/ 
111:66, 109 

Zupančič Ciril, šofer v Murski Soboti/ 
III: 148 

Zupančič ing. Franc/ H: 33, 36*, 246/ 
111:71,73* 

Zupančič Jakob/ II: 364, 366* 
Zupančič Makso, pogodbeni uradnik 

pri komisiji za terjatve proti bivše- 
mu erarju/ II: 114 

Zupančič dr. Rihard/ 11: 40, 47*, 6<), 
208, 234/ III: 302 
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Zupančič Vila/ 111: 66, 67* 
Zvolsky Josip, višji zemljemeree/ II: 

96 
Zweibrodt   Matjaž,   kurjač   državnih 

železnic/1: 319 
/we t ko Karel, višji pisarniški oficial 

v Celju/1:293 
Zwirn Franc, podpolkovnik/ I: 180/ II: 

81 
Zwirn Raimund, upravitelj bolnišniee 

v Mariboru/II: 70 

Žabkar Karol, davčni praktikant/ II 

v98 

Žajdela Fran, re v im i nadzornik/ 111 
220 

Zebre Alojzij, višji sodni svetnik/ II 
215,309/111: 112 

Ženko dr. Fran/ II: 312, 321*/ III: 111 
Žerjav dr. Gregor/ I: 158, 159, 162*. 

213, 246, 247, 271, 280 - 283, 295, 
299, 305, 306, 309, 313 - 316, 318, 
324, 334, 335, 338, 342, 344, 347, 
348, 357, 360, 368, 374, 379, 383/ 
II: 5, 8- II, 14,58, 138, 174, 229, 
230, 234, 236, 239, 241, 246, 253, 
254, 261, 266, 269, 270, 277, 278, 
280, 304, 305, 309, 326, 334, 336, 
345, 350, 352, 355, 361, 377, 382, 
383, 389, 397, 399, 403, 405, 412, 
414,416,417,423/111:69, 141, 143 
- 145, 152-154, 156, 158, 162, 163, 
170, 172, 175, 177- 179, 183- 185, 
189, 192, 193, 195, 196, 202, 207, 
208, 216-218, 222, 228, 234, 236, 
281,300 

Žerjav, major v Velikovcu/1: 222,236 
Žibert dr. Ivan/ 111: 202,204* 
Žibcrt Šimen, živinozdravnik v Krš- 

kem/ II; 238/ III: 50 

Žičkar Anton, brodnik v Cerkljah ob 
Krki/ II: 260 

Zidan Ivan, pomožni sluga/11: 37 
Zigoti Alojzij/111: 111, 114* 
Zigoti dr. Avgust/ 111: 232, 233* 
Žihcrdr. Fran/II: 310,312,317* 
Žilic (tudi Szilic), železniški uradnik/ 

II: 398 
Žilih Josip/111: 333, 337* 
Žtrovnik Janko/ 111: 335,339* 
Žitko Stanko/111: 57, 58* 
Žižek dr. Frane/1: 301 */11: 153 
Žižek dr., konfinirancc v Gradcu/ 1: 

316 
Žmave Andrej/111: 86,90* 
Žmavc (tudi Zmavec) dr. Jakob/ 1: 

262,267*/III: 87, 128,263 
Žmavee Josip/1: 129, 132*/11: 215 
Žmitck Peter/1: 350, 353*/111: 333 
Žnidarčič Josip/ III: 7, 9*. 132, 211/ 
v III: 135 
Žnidaršič Fran, policijski oficial/ 11: 

. 34° 
Žnidaršič, ravnatelj Kmetijske šole v 
u Mariboru/ III: 47 
Žolger dr. Ivan, vitez/ 1: 83, 85*. 114, 

142, 169, 184, 201, 246, 257, 374/ 
II: 118,222,328/111:229 

Žorga Marcel/ lil: 26, 31 *, 164 
Žumer, posestnik v Gorjah in Vint- 

garju/I:259/II:206 
Župančič Oton/ 11: 22, 24*. 42, 405/ 

III: 80, 194 
Župnek Franc/1: 213, 216*. 309, 343, 
v 344/ II: 243 
Žužek dr.  Bogdan, komisar pri  po- 

verjeništvu za socialno skrbstvo/ II: 
308, 345/III: 127 

Žužek ing. Frane/ II: 186, 190*. 258 
Žužek ing. Josip/ H: 301,302* 
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Žužek dr. Leopold/1: 56, 58*, 61, 65, 
70, 74, 77, 81, 83, 88, 91, 95, 98, 
102, 105, 109, 112, ••, 118, 121, 
128, 130, 136, 141, 146, 153, 159, 
167, 173, 177, 187, 190, 194, 199, 
205, 213, 214, 224, 232, 240, 248, 
255, 260, 267, 273, 279, 281, 288, 
294, 301, 307, 314, 320, 325, 332, 
339, 346, 353, 361, 369, 370, 376, 

_ 382, 383, 389, 397,404/ II: 199 
Žvab Ivan, policijski knnclîst/ III: 198 
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GEOGRAFSKO KAZALO 

V kazalu so zajela geografska imena v vseh treh delih Sejnih zapisnikov. Posa- 
mezni deli so označeni z rimskimi številkami 1-111. 

Adlešiči (pri Črnomlju)/ 11: 134, 167,        123, 126, 130, 131, 134, 137, 138, 
177 141, 147, 154, 164, 186, 188, 194. 

Ajdovščina/ II: 13, 311 201, 222, 225, 226, 230, 232, 236. 
Albanija/ III: 65, 119, 207, 307, 346,        237, 241, 242, 253, 255, 257. 261, 

172, 173 267, 295, 306, 308, 327, 329 - 332, 
A Hand, zdravilišče/11: 22 352, 363, 364, 374, 395, 406, 407, 
Amerika/ I: 94, 334, 344, 361, 367,        409,420/ 

368/11: 137,286/111:24,240 III: 27, 44, 48, 57, 92,  103,  146. 
Amstetten/I: 138 154, 155, 167, 168, 172, 176. 190. 
Anglija/1: 361/ II: 137 191, 207, 208 - 210, 217, 218, 227. 
Apače/111: 180 229, 230, 235 - 237, 242, 268, 279, 
Apaška kotlina/ III: 91, 92, 103, 185,        306, 309, 311,331, 356 

227 Avstro-Ogrska/ I: 84, 88,  104,  112, 
Arne?. (Arnfels)/ II: 25 163, 242, 329. 375/ II: 249, 363 
Aspang (pri Dunaju)/ II: 306, 347/ III: 

44 Babno Polje/1: 255 
Assling, glej Jesenice Bačka/ I: 244, 296, 325, 348, 363/ •: 
Avstrija, glej tudi Nemška Avstrija/ I:        8, 50 

63, 64, 90, 96, 97, 101, 103, 104, Bad Gastcin/1: 140 
108, 110, 111, 115, 122, 123, 128, Baden/1:69 
130, 134, 138, 140, 143, 144, 148, Bakar/ II: 99 
149, 155 - 157, 162 - 166, 168 - Balkan/1: 123 
171, 175, 176, 181, 183, 185, 192, Banat/ I: 244, 296, 325, 348, 363/ 11: 
193, 197, 201, 208, 209, 221, 229, 6, 8, 39, 50, 409 
231, 236, 237,239, 243, 245, 246, Banja Luka/1: 193,211 
251, 253 - 255, 258, 260, 262, 265, Baranja/1: 296, 363/ II: 8, 50 
269 - 272, 279, 286, 287, 290 - 293, Barje/ II: 152/ III: 335 
298, 299, 301, 303, 309, 311,313, Basel/1: 376 
315, 318, 323 - 325, 327, 331, 334, Beč, glej Dunaj/ II: 89 
335, 338, 342, 343, 344, 348 - 350, Begunje pri Cerknici/ III: 274 
351, 354 - 356, 358, 359 - 361, 367, Begunje, kaznilnica/ II: 365 
371, 372, 374 - 376, 387, 392, 394, Bela krajina/1: 337/ III: 30, 355, 359 
396/ Bela Peč/1: 139, 151,177 
11:6,8, 11, 12, 14, 19-21,30, 37, Belgija/1: 80/II: 137 
38, 43, 54, 58, 62 69, 72, 81, 90, Belgrad, glej Beograd 
92,96, 100, 102, 109, 118, 122, 
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Boljiik/ I: 107, 143. 148, 170, 236, 
244, 272, 334, 335, 345, 356/ II: 
122, 222, 225, 226, 241, 254/ III: 
154, 156, 159, 167, 191, 192,273 

Beltinci/ II: 385 
Beograd/ I: 129, 139, 153, 163, 174, 

176, 177, 179, 187, 190, 192, 194, 
195, 202, 209, 213, 214, 218, 219, 
221, 222, 227, 228, 234, 236, 242 - 
247, 251, 255, 257 - 259, 264, 266, 
268, 270, 272, 275, 276, 277, 281, 
284, 285, 287, 290, 295 - 297, 302 - 
304, 306, 308, 309, 3M, 313, 315, 
318, 324, 325, 328, 329, 331, 334, 
344 - 346, 348, 350 - 352, 355, 361, 
363, 364, 367,371 - 374, 376, 380, 
382, 384, 387, 390 - 393, 395, 396/ 
11:5-8, 10, 12, 13, 17- 19,22,26, 
29, 31,33, 34, 37,41 -43,45, 50, 
51, 53, 55, 57, 59, 60, 64, 78, 81, 
90, 92, 95, 96, 98- 100, 102, 110, 
113, 115, 117, 127, 128, 130, 131, 
134, 135, 141, 143, 146, 150, 164, 
168, 170, 173, 176, 177, 198, 199, 
200, 210 - 214, 217, 220, 221, 224 - 
226, 230, 236, 238, 241, 245, 248, 
250, 263, 267, 278 - 280, 292, 293, 
295, 298, 299, 303, 306, 324, 325, 
327, 330 - 332, 341, 348, 352, 357, 
361, 362, 365, 378, 383, 384, 390, 
393 - 395, 396, 398, 402, 406, 409, 
412,418/ 
IH: 11, 12, 17, 22, 26, 27, 29, 33, 
34, 39, 41, 44, 46, 48, 60, 75, 84, 
91,92,94, 103, 133, 144, 147, 162, 
165, 172, 173, 176, 184, 188, 203, 
205, 207, 208, 231, 240, 282, 283, 
353,355 

Bern/II: 137 
Besnica/III:231 
Bistrica pri Pliberku/ III: 56, 84 

Bistricu v Rožu/lll: 176 
Bisce/1: 176 
• laško (Baško?) jezero/ H: 282 
Bled/ I: 135, 165, 171, 244/ II: 8, 80. 

82,97, 131, 186, 187,265,362/111: 
65, 119,207,307,346 

Boč/ III: 100 
Bočna/11: 170 
Bohinj/1: 171/11: 187,233/111:69 
Bohinjska Bistrica/ I: 171, 213, 224, 

375/11:417/111:331 
Bohinjska dolina/ 111: 76 
Bohinjsko jezero/ II: 41,403/ III: 69 
Bojanci/ III: 355 
Bolgarija/ II: 38, 232 
Bori (v Halozah)/ II: 260/ 111: 222 
Borovlje/ I:  136, 259, 309/ II: 236, 

242, 243, 267, 301, 369, 379, 380. 
417/ lil: !0, 27, 47, 52, 132, 139, 
146, 147, 158, 168, 173. 175. 176, 
183, 185, 189, 191, 203, 212, 239, 
250, 263, 343 

Borovnica/ lil: 335 
Bosna in Hercegovina/ 1: 70, 123, 296/ 

II: 8,43,49,50, 124, 173,348,350 
Bosna/III: 46,47 
Bratislava/ II: 386 
Brdo pri Lukovici/1: 394/ II: 82. 310, 

311,313,350 
Brdo/111: 111 
Breg pri Litiji/II: 422 
Brezje (v Beli Krajini)/ II: 225 
Breznicu (na Gorenjskem)/ II: 299 
Brezovica/1: 340/II: 6, 136 
Brcže/1: 354 
Brežice/ I: 103, 135, 136, 140, 157. 

229, 336/ II: 11, 29, 83, 140, 158, 
159, 178, 187, 257, 285. 311, 312. 
358/ III: 8, 12, 89, 132, 212, 227, 
352 

Brixlegg/1: 203 
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Brno/1: 352 III: 307 
Brod na Kolpi/1: 387 
Bruck na Muri/1: 138/ II: 123 
Brak/1: 64 
Bubenberg/ III: 102, 103 
Buchs/1: 319 
Buč/111: 101 
Budimpešta/ I: 75, 90/ II: 10 
Budjevicc, glej Češke • udje v ice 
Budva/ II: 137,234 

Cankova/ II: 386 
Carigrad/II: 197 
Caserta/II: 130 
Celje/ I: 60, 67, 88, 100, 102, 128, 

139, 157, 185, 195, 252, 263, 278, 
285, 293, 297, 314, 319, 324, 336, 
351,357,363,365,380/ 
II: 9, 15,32,34,51,63,69,70,72, 
82, 83, 89, 91, 96, 109, 130, 137, 
148, 149, 154, 159, 165, 166, 181, 
183, 185, 187- 189, 196, 199,202- 
204, 211, 212, 214, 215, 219, 221, 
224, 227, 257, 259, 260, 270, 272, 
273,281,293,301,309,310/ 
III: 12, 13, 27, 29, 30, 38, 61, 86, 
88, 89, 107, HO, 111. - 113, 125, 
127, 128, 132, 133, 180, 194, 195, 
208, 209, 212, 220, 222, 236, 249, 
254, 255, 256, 261, 269, 270, 274, 
277, 279, 284, 290 - 292, 295, 306, 
307, 310, 311, 321, 323, 334, 341, 
346, 350, 352, 358 

Celovec/ I: 55, 93, 94,-97, 102, 107, 
109, 111, 115, 119, 120, 122, 130, 
134, 141, 148, 149, 150, 153, 155, 
156, 164, 170, 176, 191, 195, 221, 
222, 234, 236, 243, 244, 245, 250 - 
252, 260, 261, 272, 274, 284, 291, 
292, 303, 309, 327, 331, 345, 356, 

358, 360, 368, 369, 374, 387, 
393,395,401,403/ 
II: 7, 8, 12, 19,25, 31, 39,45 
55,58,79,80,81,91,92, 118, 
123, 141, 166, 181, 185, 192, 
200, 203, 221, 223, 225, 226, 
237, 241 - 245, 249, 252, 255, 
266, 267, 282, 285, 299, 303, 
328, 356, 365/ 
III:  145, 146,  154,  167,  168, 
185,210,240,254,273 

Cerklje na Dolenjskem/ II: 260 
Cerknica/ I: 375/ II: 82, 295, 

310,349/111:28,95, 120,246, 
281 

Cerkno/1: 120 
Cmurck/1: 186, 187, 246, 323 111 

102 

392, 

, 54, 
122, 
198, 
236, 
262. 
327. 

176 

306, 
273, 

:99, 

Čabar/1:372 
Čakovec/1: 220 
Čcske Budjevicc/ III: 333 
Češka/ 1:   198, 270, 279, 298, 357. 

367/ II: 6, 9, 90, 92, 147, 231, 356, 
364,415,416/111:268 

Češkoslovaška/ I: 64, 144, 150, 306. 
310, 311, 320, 324/ II: 8, 154, 222, 
289,352,371/111: 13 

Češnjice pri Moravčah/ III: 179 
Črna gora/ 1: 123, 124, 128, 267, 296/ 

111:208,221 
Črna/1:55/11: 245, 246, 271 
Črni Vrh (nad Idrijo)/1:94, 130 
Črnomelj/ 1: 290, 336, 337, 375/ 11: 

82, 134, 158, 167, 188, 225, 260, 
273, 283, 312, 349, 357/ III: 7, 24, 
28, 29, 89, 111, 112, 132, 133,212, 
227, 356 

Dalmacija/ I: 119, 123, 255, 296, 384/ 
11:8,42,49,50,59/111: 109,307 
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Danska/ III: 255 
Danzenberg (Tanzenberg,  Plesivec)/ 

I: 170 
Dedonci/II: 117/111:236 
Deittsch-Landsberg/1: 102 
Djakovo/III: 318 
Dobrač/I:315 
Dobrava (pri Jesenicah)/ II: 207,214 
Dobrava/ II: 64/ III: 8 
Dobrepolje/1: 181,391 
Dobrla vas/ I: 135, 136, 245/ II: 249, 

362, 368 
Dobrna/ I: 388/ II: 34, 52, 88, 89, 

212, 260, 286, 358, 399/ III: 65, 
286, 292, 309, 310, 322, 336, 337, 
358 

Dobrunje/1: 83, 88/ II: 14 
Dol pri Hrastniku/III: 165 
Dol pri Ljubljani/1: .55 
Dolenjske Toplice/ II: 177, 358 
Dolenjsko/1: 314/ II: 214, 362 
Dolje (ob Dravi), glej Dulacli 
Dolnja Lendava/ II: 386/ III: 167, 327 
Dolsko/II: 149/III: 14 
Domžale/II: 329 
Dorlmund/ I: 349, 402/ II: 178, 179, 

223 
Draga (pri Loškem Potoku)/1: 372/ II: 

26 
Drava, reka/ I:  120, 129,  133,  147, 

220, 250, 265, 274, 275, 280, 281, 
334, 342 - 345, 354, 360, 361, 365/ 
II: 166, 226, 243, 265/ III: 56, 84, 
191,208,210,278 

Dravograd/1: 102, 108, 236, 246, 309, 
345, 361, 392, 393/ II: 8, 166, 193/ 
III: 167,278,290 

Dravska dolina/ II: 328 
Dravska kotlina/III: 99 
Dubrovnik/ II: 22 
Dulach/1: 275 

Dunaj/ I: 59, 63, 65, 69. 75, 76, 78, 
79, 87, 90, 91, 96. 103, 109, lil. 
112, 114- 117, 119, 120, 122, 123. 
128- 130, 133, 135, 138, 142, 143, 
146, 147, 149 - 152, 155 - 157, 164. 
172, 175, 176, 182, 184, 185, 191, 
192, 201, 203, 205, 208, 209, 221. 
222, 227, 229, 230. 237, 238, 242. 
243. 246 - 248, 253, 255, 258, 260 - 
262, 264, 266 - 268, 270, 272, 283, 
285, 286, 289 - 291. 293, 299, 303. 
306. 309, 311. 316, 323, 329, 333. 
334. 338, 346 - 349, 350, 354. 358 - 
360. 364, 367, 369. 371 - 374. 387, 
394 - 396,402, 403/ 
II: 7, 8, 10, 12. 13, 16. 18, 19, 20. 
21, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 66, 67. 
69, 81, 90, 92, 96. 99. 116. 117. 
131, 141, 161, 164. 169, 178. 188. 
191, 193, 197, 198,205,212-214. 
233, 234, 239. 242, 252, 255, 267. 
270, 306, 310, 313, 337, 347, 363 
368. 369, 384. 385. 397,406,416/ 
III: 11,20,44,69,77, 84,97, 100, 
103, 110, 192, 202, 230. 241. 251. 
310 

Dunajsko Novo mesto/ III: 336 

Ebensee/1: 65, 119 
Enns/1: 298, 299 
Kritna vas, glej Ettendorf 
Emovž (Arvcž, Ehrenhausen)/ II: 25 
Essen/ II: 27 
Ettendorf/1: 259/ II: 25 
Evropa/1: 210. 348 

Fala/II: 328, 329,331,352 
Feldhof (pri Gradcu)/1: 304/ •: 172 
Feld ki rchen, glej Trg 
Flauten/1: 150 
Francija/1: 140. 246/ II: 9, 137, 303 
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Freibach/1: 274 

Gabern ¡•/ III: 356 
Glanz/ i: 222 
Glina, reka/I: 343, 345/II: 241 
Glinica, reka/ I: 345/ II: 226, 241, 242 
Globoko/ III: 249 
Golnik/ II: 21, 22/ HI: 107, 204, 221, 

232,258,289,295 
Gorenjsko/ I: 139, 177, 244, 254/ II: 

201,207,362 
Gorica/ I: 55, 95, 104, 111, 114, 116, 

129, 159, 185/ II: 41, 59, 71, 108. 
169, 215. 269. 271, 272. 307, 337. 
338, 348, 349. 364/ 111: 24. 50, 110. 
111.333,335 

Goriška/ III: 298 
Goriško/1: 63, 96, 107, 114, 134, 162. 

163, 166. 196, 199, 358, 392/ II: 19, 
350/ III: 57 

Gorje/1: 259/ II: 187. 206. 207 
Gornja Radgona/ I: 293/ II: 82, 183, 

311. 386. 387/ III: 95.  104.   Ill, 
112. 174, 185, 186,212,227 

Gornji Grad/ II: 82, 178, 186, 306, 
311/III: 111,348 

Gosdorf/ II: 25 
Gospa Sveni/I: 170/11:255 
Grabšlajn/I: 148, 191. 195, 198,221, 

245, 387/ II: 55, 249,282/ III: 168 
Gradac (v Beli krajini)/ II: 134, 167 
Gradase i ca/ II: 264 
Gradec/ I: 79, 88, 91, 93, 100 - 103, 

119, 120, 122, 129, 135, 144, 157, 
166, 175, 176, 185, 186, 198, 208, 
209, 239, 247, 260 - 262, 265, 271, 
274, 280 - 284. 291, 292, 298 - 301, 
304, 312, 315, 316, 323 - 325, 328, 
329 334, 335, 342, 347, 348, 350, 
354,358.365. 366/ 

II: 22. 25. 72, 83. 87. 95, 100, 109, 
123. 131, 132. 141, 158. 168. 186. 
191. 202, 212. 215, 220, 259, 348. 
384/ 
111:92,94. 132,258.309 

Gradišče/111: 169 
Gradiška/ II: 365 
Gradiško/1: 196. 199 
Grafenstein, glej Grabšlajn 
Grabovo/ II: 349 
Graz, glej Gradec 
Grebinj/I: 148. 221/11: 18.58 
Griže/ II: 286 
Grlica (Gcrlitzen)/1: 315 
Grm pri Novem mestu/ II: 83. 289. 

292/111:349 
Groblje/III: 134 
Grosuplje/1: 384/ III: 53 
Gruberjev prekop/ lil: 55 
Grumlof/ II: 223 
Gmž/ll:6.99 
Gurk, reka. glej Krka 
Gustanj/1: 55, 309/ II: 126. 193. 246/ 

111:208,220.227.313,343 

Haag/1: 128 
Halbenrain (Obrajna)/ II: 25 
Haloze/ II: 260 
Hercegovina, glej Bosna in Hercego- 

vina 
Hodiše (ob Vrbskem jezeru)/ II: 417 
1 lörgas, zdravilišče/ II: 22 
Horjul/ II: 92 
Hrastnik/ I: 368/ II: 63. 181. 400.415, 

422/111: 165,262,351,352 
Hraslovec (pri Poljčanah)/11: 51. 273/ 

III:293v 

Hrib (pri Šniartncm v Tuhinju)/1: 298 
Hrvaška/ I: 103, 123, 127. 144. 165. 

171, 239. 263. 266, 269. 296. 312, 
313, 325, 342. 351. 368. 372. 385/ 
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II: 6, 29, 39, 49. 53, 59, 124, 146, 
173, 197. 211, 229, 287. 294, 361. 
400, 409, 419/ III: 46. 47, 63. 172. 
173.253, 274 

Huda jama/111:97 
Hudi Vrh/II: 301 
Hülincrkogel/ III: 98, 102, 103, 104 

Idrija/ I: 59, 117, 130, 203. 248/ II: 
14, 40. 71, 87, 184. 237. 310. 364, 
378, 385/III: 187 

Ilirska Bistrica, glej ludi Trnovo/ I: 
185.394 

Imotski/ III: 28 
Inomost, glej Innsbruck 
Innsbruck/ II: 338 
Istra/ I: 99, 114, 163, 296/ II: 8, 50, 

59, 69, 345, 349, 364, 390/ III: 23, 
309 

Italija/ I: 274, 338. 341, 344, 352. 
387/ II: 7, 38, 41. 42, 52. 130, 137. 
193. 294, 339, 349/ III: 12. 48, 173, 
207, 218, 230. 279, 297. 298, 311, 
312 

Jančevvrh/III: 102 
Janliova/II: 117 
J avo rn i k (Jesenice)/1: 254 
Jesenice, glej tudi Koroška Bela/ I: 

55, 99,   143, 254, 257, 259, 272, 
339, 367, 379/ II: 7. 15. 20. 26, 41. 
64, 97, 99, 102, 117. 122, 149, 152, 
154, 201, 207, 300, 364, 377/ III: 
27, 146, 342 

Jezero, glej Jezersko/1: 221 
Jezersko/1: 63, 195, 221/ II: 226/ III: 

159,208.227 
Judenburg/ I: 298, 299 
Jugoslavija/ I: 70, 74. 76, 90, 95, 97, 

105. III, •5. 130, 163, 164, 175. 
213, 220, 228, 234, 258,259, 264 - 

266, 276, 284, 311. 313, 315. 324 
329, 330, 342, 348. 358, 360, 374 
381/ 
II: 6,7,29,62, 116, 122, 126, 148 
154, 158, 187, 202. 237, 253, 255 
266, 286. 333, 341. 349, 352. 364 
379/ 
III: 44, 48. 60, 77. 84. 98. 155. 176 
191, 207. 20S, 210. 229, 246. 253 
267, 298 

Jurjevica (pri Ribnici)/ II: S 

Kadanj (na Češkem)/H: 113 
Kamen (na Koroškem)/1: 310 
Kamna Gorica/ II: 155, 268/ III: 76. 

192,216 
Kamnik/ I: 135. IS6, 203, 275. 311/ 

II: 41, 72, 81. 82. 173. 220. 285. 
310. 311, 312/ lil: 21. 29. 57. 78. 
192.243.246,353 

Kamniška Bistrica/ III: 69, 84 
Kanalska dolina/1: 139,344 
Kandija (pri Šentjerneju)/ III: 313 
Kandija pri Novem mestu/ 1: 223/ II: 

55. 114/111:326 
Kaplja/ III: 99, 104 
Karavanke/ I: 335. 345/ II: 243/ III: 

173,207 
Karavanški predor/1: 274. 395 
Karlovac/1:211/II: 348/III: 128 
Kasparstcin/III: 102 
Kladnibi (na Češkem)/1: 198 
Klagenfurt, glej Celovec 
Knin/1: 387 
Kočevje/ I: 182, 288. 301, 336. 352. 

364, 372. 375. 381. 384. 387. 391. 
394/ II: 9, 15, 34, 63, 82, 143. 161. 
174, 232, 256, 290, 310. 312, 376, 
382. 407/ III: 45, 46, 49, 76. 89. 
127, 132, 134. 139, 180, 230, 342, 
352. 355 
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Kočevsko/1: 123/111:230 
Kodeljcvo/1: 366/ II: 110,264 
Kokošnjak/III: 166 
Kolpa/ III: 355 
Komen/ II: 311 
Komenda/ II: 235 
Kompolje/I: 181,392 
Koper/ II: 365 
Koprivnica/ lil: 13 
Koprivnik/I:381 
Koralpe/I: 315/11:61 
Koroška/ I: 55, 63, 90, 91, 97, 103, 

107, 110, III, 115, 117, 119, 120, 
123, 134, 135, 141, 147, 148 - 152, 
156, 162- 164, 170, 175, 191,221, 
222, 227, 231, 234 - 236, 243 - 245, 
247, 250, 251, 258, 260, 261, 265, 
271, 272, 274, 275, 278, 280 - 284, 
287, 291, 292, 299, 303, 304, 309, 
310, 313, 315, 316, 323, 326, 330, 
331, 338, 343 - 345, 347, 354, 355, 
358, 360, 361, 371, 379, 387, 393, 
395,401 -404/ 
II: 7, 8, 12, 13, 18, 19, 31, 44, 80, 
98, 117, 118, 122, 131, 141, 148, 
181, 192, 193, 196, 200, 222, 225, 
226, 232, 236, 237, 241, 242 - 245, 
249, 254, 255, 261, 264, 266, 267, 
281, 282, 284, 285, 299, 301, 303, 
312, 325, 327, 328, 346, 347, 350, 
351, 356, 358, 360, 362, 364, 368 - 
370,378,379,380,410,417/ 
HI: II, 12, 45, 94, 96, 104, 110, 
138, 146, 154, 156, 157, 159, 172- 
177, 183 - 185, 189, 195, 202, 207 - 
210, 212, 217, 218, 220, 229, 230, 
239 - 241, 249, 251, 261, 267, 272- 
274, 278, 296, 306, 308, 313, 316, 
317,325,329,343,348 

Koroška Bela/ I: 176, 254/ II: 213/ III: 
278 

Kostanjevica/1: 228/ II: 82, 310, 311, 
312/III: III, lil, 112 

Košenjak/ III: 235, 299 
Košuta/ II: 243 
Kotmara vas/ II: 45 
Kotredež/ H: 63 
Kozje/ I: 394/ II: 81, 310, 311, 312, 

313,365/111: lil, 112 
Kraljevei/ III: 60 
Kranj/ I: 135, 244, 253, 257. 336/ II: 

22, 54, 67, 71, 80, 91, 97, 100, 109. 
155, 178, 194, 201, 221, 236, 237. 
239, 241, 249, 260, 268, 271, 299, 
310-312, 329, 348, 362, 364/ lil: 7, 
27, 29, 95, 111, 132, 134, 180, 193, 
208, 227, 239, 246, 251, 260, 263, 
312,313,333,334 

Kranjska/ I: 68, 91, 107, 123, 151, 
162, 171, 195, 197, 198, 243 - 245, 
259, 272, 274, 289, 292, 299, 304, 
314,317,344,392,393,397/ 
II: 13, 18, 20, 54, 98, 100, 134, 235, 
238, 242, 250, 251. 255, 258, 264. 
287, 288. 298, 301. 304, 305, 356. 
357,421/ 
III: 12, 14, 17, 21, 23, 42, 45, 53 - 
55, 69, 70, 76, 80, 96, 110, 118, 
137, 152, 186, 225, 226, 249, 255, 
279,315,321-323,346,348 

Kranjska Goni/ I: 177/ II: 82, 306, 
311,312 

Kreka/ I: 382 
Kriva Vrba/ II: 266, 282 
Križevci (v Prekmurju)/ II: 386 
Križcvcc/ HI: 352 
Krka, reka na Dolenjskem/ II: 358/ lil 

126 
Krka. reka na Koroškem/ I: 156, 265, 

343/11:226,241 
Krka/ III: 345 
Krmelj/II:414 
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Krnski grad/1: 148 
Kromeriž (na Moravske m)/1: 304 
Kropil/ II: 155, 268/ III: 76, 192, 216 
Krška vas/ III: 355 
Krško/1: 90, 167, 184, 212, 213, 336/ 

II: 67, 82, 215, 238, 310, 311, 312/ 
III: 71, 89, 110, 122, 133,247,257, 
274 

Krupa/ III: 359 

Lab nica, glej Labotnica 
Labol/1: 392 
Labotnica/ III: 102, 104 
Labolska dolina/1: 291 
Labud, glej Labot 
Labu d nica, glej Labotnica 
LamovŠič/11: 117 
Landsmann hof (pri   Raben ste i nu  ob 

Dravi)/II: 80 
Laško/ I: 336/ II: 82, 158, 160, 257, 

307,310,329/111:55, 112,348 
Lebring/1: 299/ II: 329, 352 
Leibnitz, glej Lipnica 
Lembah(Limbuš?)/II: 172 
Lemberg/ II: 70 
Lendava/ II: 386 
Leoben, glej Ljubno/1: 360 
Lesce/II: 123 
Leskovec/1: 336 
Lese (na Koroškem)/ II: 160, 208, 245 
Leutschacli, glej Lučane 
Linz/1: 356/II: 341 
Upe (na Barju) /1: 358/ II: 152 
Lipnica/1: 286/ II: 18 
Lipsenj/II:349 
Litija/ I: 146, 167, 186, 336, 356/ II: 

82, 148, 268, 310, 312, 313, 329, 
338,375,422/111: 139,261,345 

Litvica, glej Plitvica 
Ljubelj/1: 117 III: 159 

Ljubljana/ I: 53, 54, 59 - 61, 63, 64. 
67 - 70, 74 - 81, 83, 84, 86, 87, 89, 
93 - 101, 103, 104, 107, 108 - 112. 
114- 123, 126- 130, 133- 136, 138 
- 144, 147, 148, 150 - 152. 155 - 
158, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 
173 - 177, 179, 181 - 187, 190 - 
199,201 -205,208-211.213,214, 
218 - 223, 227, 229, 231, 233, 235 - 
238, 242 - 248, 250 - 255, 257 - 
266, 268 - 271, 273, 274 - 278, 280, 
282, 284 - 287, 289 - 293, 295 - 
297, 300 - 306, 308, 309, 311 - 314, 
317, 318, 320, 324, 325, 328 - 330, 
334 - 336, 338, 340, 341, 343, 349 - 
352, 354 - 358, 360, 363 - 367, 369, 
371 - 375, 379 - 382, 384, 386 - 
392, 394 - 396, 403/ 
11:5-7,9, 10, 13- 15, 18-21,25- 
34, 37, 39 - 42, 45, 46, 50 - 53, 55. 
57 - 61, 63 - 67, 69 - 72. 81 - 83, 89 
-92, 95 -97, 99 - 101, 108 - 110. 
112, 114- 116, 122, 131, 132, 135- 
137. 140- 143, 146- 148, 150. 152 
- 154, 156, 158- 161, 164-166, 168 
- 170, 173, 177, 179, 181 - 184, 186 
- 188, 193, 195, 196, 198-202,205 
- 208, 210, 212, 213 - 215, 217 - 
221, 223 - 226, 229, 231, 233 - 235. 
238, 239, 241, 243, 244, 246, 248, 
250 - 252, 254, 255, 258 - 261, 263. 
264 - 272, 281, 283 - 285, 289, 292 
- 294, 296, 298 - 300. 302 - 306, 
308 - 313, 323, 324 - 330, 336 - 
342, 345, 347 - 351, 355 - 359, 361 
- 365,370, 372, 373, 378, 380 - 382, 
383 - 385, 388 - 390, 392 - 395, 398 
- 404, 408, 410, 411, 418, 420, 422, 
423/ 
111:7,8, 10-13, 17,20-24,26,28 
- 30, 38, 42 - 45,47,50, 53, 54, 56, 
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60 - 62, 64 - 66, 68 - 70, 75 - 78, 80, 
83, 84, 86 - 88, 92, 94 - 97, 107, 
109, ••, 111, 113, 117, 120- 123, 
126- 128, 132 - 134, 139, 142, 143, 
145, 147, 148, 164- 166, 172, 174, 
180, 181, 186- 189, 191, 192, 194, 
198, 202, 203, 207, 213, 214, 216, 
218, 220 - 222, 227 -232, 236, 237, 
242, 247, 248, 251, 253 - 255, 257, 
258, 261 - 263, 265 - 267, 270, 275, 
276, 279, 280, 283 -286, 289, 290 - 
292, 295, 296, 298, 300 - 302, 308, 
313-321, 323, 330, 332, 333, 335, 
341 - 346, 350, 353, 355 - 357, 359 

Ljubljanica, reka/1: 366/ III: 55, 307 
Ljubljansko barje/ III: 55, 148, 257, 

274, 275, 355 
Ljubljansko polje/ II: 264 
Ljubno ob Savinji/1: 257, 375/ II: 83 
Ljubno, glej Leobcn 
Ljutomer/ 1: 112, 144/ II: 20, 44, 132, 

149, 170, 263, 306, 311, 385/ III: 7, 
12,65,92, 112, 132, 133, 167, 168, 
180, 185, 186,212,288 

Loče na Koroškem/ II: 368, 377 
Logatec/ I: 79, 94, 185/ II: 82, 92, 

149, 312/ III: 27, 246, 267, 273, 
274, 281 

Lokvica/ III: 88 
London/1: 125/11:34/111:207 
Loren zen be ig/ II: 80 
Loški Potok/1: 372 
Lož/l: 263/ II: 15, 82,311/111: 111, 

120,281 
Lucane/1: 222,323/11:368/ 111: I Ol 
Lukovica/1: 394/II: 350 
Luzcrn/Il: 132,280 
Lužarji/1:255/II: 301 
Lvov/ II: 10 

Madžarska/ III: 48 

Makedonija/ I: 237/ II: 42 
Mala Loka/II: 83 
Mali Rakitovcc/ II: 238 
Maloščc/ll:226 
Marbek, glej M aren berg 
Marehtrenk (pri Linzu)/ II: 341 
Marenberg/ I: 108, 151, 268, 272/ II: 

82, 155, 310/111:95, 111 
Maribor/ 1: 67, 75, 97, 100, 108, 112, 

115, 119, 130, 135, 136, 139, 140, 
147, 148, 151, 157, 163, 175, 180, 
183 - 187, 194. 199, 209, 213, 223, 
236, 237, 248, 250, 251, 258 - 260, 
263, 264, 268, 272, 285, 286, 291 - 
293, 300, 308, 309, 310, 315, 316, 
319, 323 - 327, 330, 335, 336, 348, 
350, 351, 354, 357, 360, 363, 368. 
375,376,394,401,403/ 
11:9, 15, 19,20,26,40,41,44,45, 
66,70-72,81 -83,88,91,95,99, 
100, 102, 109, 112, 117, 118, 123. 
131, 137, 141, 148, 149, 152. 154, 
158, 159, 166, 173, 178, 183, 188, 
193, 200 - 202, 204, 213, 214, 215, 
218, 221, 232, 233, 243 244, 251 - 
253, 257, 263, 271, 272, 281, 287, 
288, 296, 299, 307, 309 - 313, 327 - 
329, 336, 338, 339, 341, 347. 348, 
362, 364, 365, 369, 383, 390, 402, 
408-410/ 
III: 7, 12, 13, 26 - 28, 38, 42, 44, 
47, 53, 57, 61, 68, 86, 87, 89, 92, 
95, 96, 105, 107, 110, 111, 113, 
120, 121, 127, 128, 132- 134, 139, 
149, 152, 167, 168, 174, 180, 181, 
186, 193, 195, 198, 202, 203, 212, 
221, 227, 230, 236. 238, 241, 242, 
243, 247, 249, 252, 254, 257, 263, 
267, 268, 277, 280. 284, 290, 306, 
309, 313, 314, 319, 321, 323, 326. 
331, 334 - 336, 343, 346, 353, 356 
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Medmurjc/I: 187,220,296 
Medvedjek/III:3l9 
Medvode/ II: 292 
Mengeš/II: 285 
Metlika/ II: 81, 260, 306, 310, 311, 

312 
Mcža, glej tudi Mežica/ 1: 252, 278, 

351/11:38 
Mežica/ 1: 55, 150/ II: 134, 159, 160, 

166, 186, 208, 245, 246, 271, 273/ 
111:241 

Mežiška dolina/ I: 55/ III: 227, 241, 
298,343 

Migojniee (pri Zabukoviei)/ III: 355 
Mima Peč/1: 381 
Mirna/1: 337/11:286 
Mokronog/ II: 82, 310, 312/ III: 111 
Monakovo, glej München 
Monošter/1: 108 
Moravice/1: 387 
Moravsko/1: 304 
Moskva/1: 276 
Most na Labi, glej Bruk 
Mostar/ II: 348 
Moste (pri Kamniku)/ III: 257 
Moste (pri Žirovniei)/ II: 299 
Mostič (ob Krki?)/1: 170 
Mošnje/ II: 307 
Mola/III: 65 
Mozirje/ I: 257/ II: 196/ III: 12, 64, 

132 
Muljava/ III: 345 
Miinehen/1: 230/ II: 79 
Mura, reka/ I: 220, 348/ II: 385, 387/ 

III: 65, 92, 99, 103, 104, 235, 241, 
243 

Mureck, glej Cmurck 
Murska Sobota/ II: 385, 386/ III: 29, 

89, 139, 148, 194, 208, 242, 260, 
270, 308, 327, 349,352 

Mursko polje/ II: 387 

Muta/ III: 29 

Nedclišće/1: 220 
Nemčija/1: 329, 349/ II: 38, 122, 137. 

226, 232,249/ III: 207,208,230 
Nemška Avstrija/ III: 77, 91. 92. 98, 

99, 104, 167,229,234,312 
Nemška boka (pri Kočevju)/1: 381 
Nemški Brod/1: 64 
Nomenj/ II: 197 
Notranjsko/1: 114/11: 13, 312 
Nova vas (pri Rakeku)/1: 372 
Novi Sad/1: 363/ II: 394 
Novo mesto, glej tudi Grm, Kandija/ 

I: 129, 157, 192,213,223,228,319/ 
II: 46, 55, 71, 82, 100, 140, 186. 
214, 215. 309- 311, 338, 364/ III: 7. 
27, 105, 110- 113, 125, 126, 133. 
237, 263, 268, 296, 313, 332, 333. 
346 

Občine pri Trstu/ I: 67 
Obir/II: 243 
Obločiee/II:349 
Ogrska/ I:  104, 144. 165, 175, 279. 

344/ II: 62, 232, 352/ III: 167, 235, 
260 

Ojstrica (pri Dravogradu)/ II: 8, 18/ 
III: 104 

Opatija/II: 100/111:214 
Ormož/ I: 198, 223/ II: 82, 83, 188, 

306,310,312/111: 111,290,336 
Osijek/ III: 345 
Osilnica/III:355 
Osojsko jezero/1: 315, 331, 343 
Otiški Vrli/1: 102 
Otočac (v Liki)/1:266 
Otoče/III:336 
Ovčevo(?)/III:299 

Padova/II: 221 
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Pariz/1: 158, 174, 179, 192, 240, 246, 
282, 283, 285, 299, 303, 315, 323, 
344, 345 - 347, 368, 369, 374/ II: 
13, 18,34, 100, 117, 137, 148, 193, 
197, 201, 221, 222, 225, 226, 236, 
237, 242, 248, 249, 255, 263, 395, 
408/ III: 68, 92, 99, 154, 157, 190, 
207,230,235,236,255 

Passau/ II: 27, 28 
Pazin/II: 417/III: 88, 128 
Pees (Peculi)/ 11: 386 
Pcggau/ II: 329, 352 
Pernice/ III: 103 
Pešta/ I: 90 
Pet io varad in/1:211 
Piava/ I: 246 
Pijava Gorica/ III: 355 
Piran/1: 97 
Pisek/1: 198 
Planina (pri Jesenicah)/ II: 377 
Planina (pri Rakeku)/ II: 377 
Plaški/1: 387 
P le te rje na Dravskem polju/ II: 46 
Plibcrk/ I: 135, 136, 150, 169, 245, 

293/ II: 79, 82, 193, 202, 238, 243, 
246/III: 168,343 

Plitvica/II: 118 
Plitvički Vrh/II: 117 
Plzcn/ II: 71 
Podbrdo/1: 90 
Podgora, občina/1: 392 
Podgrad/II: 53, 306,310/111: III 
Podklošter/1: 309, 334 
Podkoren/ II: 255 
Podlipa (pri Vovbrah)/ II: 58 
Podljubdj/ III: IQ1 
Podrožca/ 1: 117, 141, 244, 291, 292, 

354, 359, 367, 368, 395, 402/ II: 
122, 123/III: 167, 168 

Podsused/ II: 329 
Pogerče/ II: 249, 282 

Pohorje/ II: 22 
Pokree, glej Pogerče 
Polhov Gradee/ II: 45 
Poljčaue/ I: 394/ II: 51. 273/ 111: 290, 

293 
Poljska/ I: 70, 144, 270/ II: 409/ III: 

13 
Polzela/ II: 329 
Ponteba/ I: 395 
Postojna/1: 82, 108, 120, 139, 196/ II: 

177, 256, 349/III: 113, 166 
Posušje(vBosui)/II: 350 
Potrna (Laafeld)/ II: 117 
Požun, glej Bratislava 
Praga/ I: 75, 123, 150, 158, 166, 168, 

227, 230, 242, 320, 328, 352/ II: 9, 
22, 64, 90, 92, 110, 116, 161, 164, 
217,371,416/111: 16, 181,280,294 

Pragerhof, glej Pragersko 
Pragcrsko/II: 179 
Prebold/1: 146/11:375 
Prekmurje/ I: 187/ II: 148, 244, 355, 

363, 369, 370, 385 - 387, 389, 390, 
393, 408/ III: 7, 17, 29, 44, 64, 65, 
92, 94, 101 - 103, 132, 139, 142, 
167, 168, 208, 212, 236, 254, 260, 
263, 269, 294, 295, 328, 331, 346, 
348, 349 

Prelog/1: 220 
Preloge/1: 358 
Preska/II: 183 
Prevaljc/ I: 55/ II: 63, 245, 246/ III: 

86,212,313 
Pribram/1:285, 365 
Primorje/ II: 237, 333/ III: 27, 154, 

217,218,267,342 
Primorsko/1: 123,303/11:350 
Ptuj/1: 139, 151, 199. 335, 402/ II: 9, 

46, 82, 87, 109, 133, 136, 140, 149, 
155. 158, 177, 188, 225, 257, 272, 
281, 310, 312, 341,422/III: 12, 13, 
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38, 57, 61, 84, 86, 89, 94, 107, 111, 
112, 120, 133, 139, 195, 212, 220, 
222, 236, 249, 281, 306, 321, 323, 
334, 335, 346, 352, 356 

Ptujska Gora/ III: 306 

Raba/ III: 103 
Radeče/II: 82, 148,310/111:71 
Radgona/ I: 108, 112, 115, 142, 144, 

148, 151, 195, 246, 255, 272, 298, 
323, 342, 347, 348, 360/ II: 17, 22, 
31, 32, 118, 142, 149, 183, 220, 
252, 257, 263, 267, 385, 390/ III: 
27, 60, 91, 92, 99, 101, 103, 104, 
106, 159, 167, 168, 235, 236, 236, 
290, 334 

Radise/ III: 181, 191 
Radkersburg, glej Radgona 
Radlje ob Dravi, glej Marenberg 
Radmirjc/1: 375 
Radna (pri Sevnici)/ II: 165 
Radovljica/ I: 244, 336, 379, 394/ II: 

64, 82, 126, 127, 131, 137, 204, 
213, 221, 238, 260, 307, 310, 311 - 
313/ III: 30, 46, 80, 83, 95, 132, 
139, 185,212,222,335,341 

Rajhcnburg/ II: 161, 166, 173, 329/ 
III: 10, 97 

Rakek/I: 120,372/11:377 
Rakovlje/ III: 99 
Rateče/1: 402/II:/III: 331 
Ravbarkomanda/1: 139 
Ravne na Koroškem/ II: 245 
Razkrižjc/11: 44 
Reka (Rijeka)/1: 117, 182, 234, 263, 

265, 296, 315, 348, 372/ II: 5, 13, 
100,251,363, 386/III: 172,203 

Rcmšnik/ III: 98, 99, 100, 101, 103 
Ribnica/ I: 372, 384, 391, 394/ II: 8, 

82, 256, 306, 310, 311, 312/III: 53, 
111, 113, 176 

Rim/ II: 61, 137 
Robcž/ •: 83 
Rogaška Slatina/ I: 120, 230, 292, 

381, 388/ II: 34, 52, 55, 87, 88, 132, 
133, 164, 165, 186, 212, 257, 259, 
260, 274, 300, 351, 358, 385, 421/ 
III: 8, 30, 49, 55, 65, 71, 76, 81, 84, 
105, 118, 187, 214, 215, 236, 281, 
290, 293, 294, 305, 306, 308, 309, 
313, 318, 323, 327, 335 - 337, 341, 
346, 350, 358 

Rogatec/ I: 185, 336/ II: 15, 82, 310, 
312/111:236,280 

Rosen bach, glej Podrožca 
Rottenmann/ II: 69 
Rož, dolina/1: 334,387 
Rožck/I: 135, 136/11:243/111: 190 
Rožnik/ II: 264 
Rusija/1: 292/ II: 250 
Ruše/ II: 148/111:335 

Salzburg/1: 82, 356/II: 19! 
Samobor/ II: 329 
Sarajevo/ II: 49, 50, 370/ III: 33, 47, 

59 
Satnica/ II: 242, 249, 255/ III: 190 
Sava/ I: 360/ II: 165, 166, 358, 422/ 

111:56,71,96, 110, 126,290 
Savinja/III: 29, 148 
Savska dolina/II: 148 
Schlossberg/1: 222/ II: 256 
Schön weg/ II: 25 
Sekavska kotlina/ III: 99 
Selo (pri Ljubljani)/ I: 198/ •: 289, 

336, 350/III: 188,307 
Selo/III: 213, 295 
Senožeti/111: 14 
Sevnica/ I: 397/ II: 11, 82, 143, 165, 

187, 214, 215, 311, 312, 363/ III: 
111,112,290,319 
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Sežana/ i: 99, 149/ II: 239, 311/ III: 7, 94-96, 98, 105, 106, 1 IO, 117, 118, 
148 122, 126, 127, 131, 133, 134, 137, 

Sinča ves/1:309, 310/111:249 138, 141 - 143, 145, 147, 148, 156, 
Sisak/1: 76/11: 294, 295 162, 168, 175, 179- 181, 183. 184. 
Skorno/IIl: 88 189, 193, 195 - 197, 202, 205. 206, 
Skrbna vas (?)/ II: 363 208, 211, 212, 216 - 221, 224. 228, 
Slavonija/III: 63 229, 231, 232, 234, 236, 238, 239, 
Slivnica/ II: 287 241, 243, 246 - 248, 250, 252, 253. 
Slovaška/1: 365 255, 258, 259, 261 -, 269, 272, 274 - 
Slovenija/ I: 86, 123, 196, 239, 258, 276, 279 - 281, 284, 286, 287, 292. 

262 - 266, 269, 277, 287, 290, 291, 295 - 297, 299, 300, 305 - 310, 315. 
295 - 297, 299, 302, 307, 312, 315 - 317, 320, 326, 327, 329, 331, 332, 
318, 320, 322, 325, 328, 333, 338, 335, 340, 342, 345, 347 - 349, 351. 
340, 343, 347, 350, 351, 354, 355, 355, 356, 358 
358 - 360, 362, 366, 368, 371, 372, Slovenj Gradee/1:213, 336, 365, 386/ 
374, 376, 380, 382 - 386, 390, 391, II: 81, 82, 159, 172, 196, 197, 202 - 
396,401,403,404/ 204, 213, 257, 310/ HI: 12, 28, 83, 
11:5,6,8,9, II, 12, 14, 17,24,25- 102, 111-113, 132,208,246 
29, 31, 32, 34, 37, 39, 43 - 45, 49 - Slovenska Bistrica/1: 293/ II: 82, 148, 
51, 53 - 55, 57, 59, 61, 65, 66, 68, 294, 312, 329, 350, 358/ 111:  111, 
69, 72, 78, 81, 83, 87, 89, 90, 95, 112 
96, 99 - 101, 108, 110, 112, 116, Slovenske gorice/ II: 117, 342, 387 
122, 124, 130 - 132, 134 - 136, 140, Slovenske Konjice/ I: 329, 336, 356/ 
141, 144- 147, 151, 153, 154, 157, II: 44, 51, 82, 148, 159, 178, 188, 
159, 160, 163, 169, 172, 173, 175 - 212, 306, 310, 311, 312, 329, 341, 
178, 181, 187, 191, 193, 195, 196, 358,371/111:111,112,132 
200, 202, 204 - 206, 210 - 212, 219, Smuka/ II: 384 
220, 223, 224, 229, 235, 241, 248, Snežnik/ I: 255 
254 - 257, 261, 264 - 266, 270, 277, Sobóle/ II: 42, 81/ III: 102-104 
283 - 286, 288, 289, 292, 294, 296, Soča/1: 99 
298, 301, 302, 304, 312, 323, 324, Sodražiea/1: 384 
326, 327, 336, 337, 339, 340, 345, Solnograd, glej Salzburg 
346, 350, 351, 355, 357, 360 - 365, Solun/1: 202, 205, 243, 245, 358 
368 - 370, 373 - 379, 381 - 383, 385 Sombor/ II: 50,409 
- 393, 395 - 397, 399, 402 - 406, Soteska (pri Straži)/!: 314,317 
408, 409, 411, 412, 414, 415, 417 - Spa/ 111: 207 
421/ Spittai/1: 150, 354, 387/ li: 243 
111:7,8, 10, 12, 13, 16- 18, 20-26, Split/1: 123,211,387/11:49,356/111: 
29,30,33-35,37,39,41-44,46- 33 
48, 50, 52, 54, 57 - 60, 62, 63, 65, Spodnja Purkla, glej Unterpurkla 
67, 70, 75, 79 - 81, 83- 87, 89, 91, Spodnje Poljčanc/ III: 10 
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Spodnje Sečovo/ II: 133 
Spodnji Dravograd, glej Dravograd 
Srbija/ I:  123,   124,  128. 234, 265, 

342, 382/ II: 99, 124, 137, 146, 164, 
211, 396/ III: 44, 221, 253, 280, 
294, 356, 358 

Srednje Gameljne/ III: 316 
Srem/ I: 325 
Sremska Mitrovica/1: 263, 273 
St. Andra, glej Št. Andraž 
St. Georgen am Weinberg, glej St. 

Jurij 
St. Germain/ III: 48 
St. Lorenzo/III: 102, 103 
St.   Margarctten,   glej   Šmarjeta   pri 

Velikovcu 
St. Veit, glej Št. Vid 
Stara Cerkev (pri Kočevju)/1: 381 
Stari trg pri Ložu/1: 255/ H: 349 
Stein, glej Kamen (na Koroškem) 
Stična/1: 301/H: 13,365 
Stidova, glej Si rigo va 
Stranice/ II: 51, 212/ III: 231, 292 
Strass/1: 155, 156/11:25 
Strelilz/II: 143 
Strnišče/ 1: 130, 138, 145, 152, 183, 

193, 358, 402/ II: 388, 418/ III: 219, 
247, 283, 288, 325, 355 

Studenec (pri Ljubljani)/ I: 304/ II: 
305 

Sušak/II: 59,293 
Sv. Ana (na Koroškem)/ I:  170/11: 

225 
Sv. Bolfenk/II:386 
Sv. Duh/ III: 99, 100, 101, 102, 103 
Sv. Florijan/II: 170 
Sv. Jede rt, železniška postaja/ II: 97 
Sv. Jurij (pri Taboru)/ III: 316 
Sv. Križ (pri Konjicah)/II: 51 
Sv. Križ (pri Vipavi)/H: 197 

Sv. Lenart v Slovenskih goricah/ 1: 
151/11:82,342/111:64,95 

Sv. Lovrenc/III: 166,235 
Sv. Lucija/1: 90 
Sv. Ožbalt/1: 365 
Sv. Trojica (pri Rogaški Slatini)/ II: 

133 
Sv. Vid nad Valdekom/ III: 345 
Svinjska planina/ I: 315 
Svinjski potok/ II: 243 

Šentanel/ II: 246 
Šentilj (pri Velenju)/ II: 34, 158 
Šentilj/III: 102,236 
Šentjanž/ 11: 160, 214, 227, 393, 414/ 

111:8 
Šentjur/1: 394/ II: 289/ III: 86 
Škofja Loka/ I: 193, 375/ II: 15, 82, 

102,329/111: lil, 112,246,254 
Šmarje pri Jelšah/ I: 394/ II: 82, 309, 

310, 311, 333/ III: 112, 236, 348 
Šmarjela (pri Velikovcu)/ II: 17, 79 
Šmarjela v Rožu/1: 259 
Šmartno (na Koroškem)/ II: 397, 398 
Šmartno pri Litiji/1: 356 
Šmartno v Tuhinju/1: 298 
Šmihel (pri Plibcrku)/1: 145. 150/ lil: 

191 
Šmohor (na Koroškem)/ I: 107, 148/ 

II: 238 
Šoštanj/ I: -278, 336, 356/ II: 20, 40, 

69, 155, 188, 203, 310, 312, 329/ 
111:88. lil, 112,290 

Špilje/ I:   108,  142,   144,   148, 246, 
319, 324, 354 II: 90, 109, 165, 203, 
263,267/III: 92, 102, 167, 168, 290 

Špital, glej Spittal 
Št. Andraž/1: 108 
Št. Danijel, glej Šentanel 
Št. Gol hard, glej Monoštcr 
Šl. Ilj, glej Šentilj 
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St. Jakob v Rožu/1: 176, 243, 335/ II: 
236 

Št. Janž (na Dravskem polju)/ III: 356 
Št. Janž na Mostiču/ I: 108 
Št. Jernej/1: 212, 213 III: 103 
Št. Jurij ob Južni železnici, glej Šen- 

tjur 
Št. Jurij/II: 79/III: 319 
Št. Lenart/ II: 25, 311, 312/III: 111, 

113 
Št. Lovrenc (občina Ojstrica)/11: 18 
Št. Lovrenc (pri Dravogradu)/1: 392 
Št. Pavel (na Koroškem)/1: 148, 259, 

268, 373/ II: 25, 236, 244, 252/ III: 
167 

Št. Peter (na Koroškem)/ II: 283 
Št. Peter na Krasu/1: 372/ III: 323 
Št. Peter/ III: 324 
Št. Rupert/ III: 105, 209 
Št. Vid ob Glini/1: 108 / II: 80, 123, 

192, 241, 243, 254/ III: 11, 192, 
263, 292 

Št. Vid pri Stični/11: 13,223 
Štajerska/ I: 88, 91, 97, 100, 101, 103, 

107, 110, 115, 122, 135, 145, 147, 
156, 162, 170, 198, 204, 209, 222, 
235, 236, 257, 263, 270 - 272, 299, 
304, 316, 318, 334, 344, 347, 348, 
351, 358, 360, 361, 374, 384, 387/ 
II: 100, 140, 172, 193,257/111: 11, 
45, 65, 96, 98, 99, 102, 103, 118, 
138, 143, 230, 235, 241, 243, 270, 
278,280,321,322,347,348 

Šterntal pri Ptuju, glej Strnišče 
Štore/II: 154, 160,245,329 
Štrigova/ I: 220 
Švica/1: 104, 140, 164, 176, 197,376/ 

11:5,9, 116/III: 12,226,325 

Tabor (na Češkem)/1: 168 
Teano (pri Caserti)/II: 130 
Tekačevo/II: 133 

Temešvar/II: 170 
Tinje/I: 291/11: 282 
Tirolska/ II: 191 
Tolmin/ I: 90, 99, 381/ II: 350, 417/ 

III: 1 l 1 
Tolsti Vrh/ II: 246 
Tonga (Tauka)/ III: 103 
Topolščica/11: 40, 69, 155/ lil: 118 
Trava (v Loškem Potoku)/1: 372 
Trbiž/1:338, 402/11: 225 
Trbovlje/ I: 59, 82. 390, 350, 368, 

402/ II: 38, 63. 155. 161, 165, 170, 
181, 210, 211, 294, 295, 305, 329, 
359, 393, 400, 401, 406. 415. 422/ 
111:23,86, 133, 165 

Trebnje/II: 82, 214, 310/III: lil 
Trg/1: 148 
Trnovo (Ilirska Bistrica)/ III: 295 

Trobni Dol/ II: 160 
Troja (na Češkem)/11: 337 
Trst/1: 67, 76, 80, 87, 90, 91, 97, 107, 

108, 112, 114, 117, 128, 129, 139, 
143, 150, 157, 158, 162, 163, 175, 
176, 185, 186, 191, 196, 204, 229, 
230, 266, 278, 279, 310, 317, 320, 
329,341,352,359,392/ 
II: 6, 42, 53 - 55, 58, 59, 61, 92, 96, 
131, 142, 169, 178, 179, 183, 198, 
199, 221, 237, 238, 246, 267, 270, 
289, 311, 325, 326, 332, 339, 340, 
348 - 350, 383, 385,420/ 
III: 168, 173, 298 

Trušnje/ II: 79 
Tržič/l: 152, 167, 171,258,337,356/ 

II: 21, 82, 97, 201, 362, 375/ III: 28, 
134,300,306 

Tuhinj/1: 298 
Ture/1: 315 
Turska gora/ I: 315 
Tuzla/II: 177 
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Untcrpurkla/ II: 25 
Usti (na Češkem)/1: 298 

Varšava/ II: 409 
Velenje/ I: 203, 252, 278, 339, 351/ 

II: 32,34, 63, 69, 185,197,202, 203, 
204, 211, 227, 259, 273, 301, 308, 
329, 358, 414, 421/ III: 14, 29, 30, 
72. 187, 194, 261, 265, 266, 274, 
279,287,305, 311,313,327,336 

Velika Nedelja/II: 143,232 
Velike Lašče/ 1: 186, 384, 391/ 11: 82, 

310,311/111: 112 
Velike Uplje (glej Grosuplje)/1: 384 
Veliki Gaber/III: 319 
Veliko Bukovje/II: 167, 188 
Velikovec/I: 108, 150, 156, 164, 184. 

222, 236, 251, 259, 265, 274, 281, 
309, 315, 334, 335, 344, 345, 361/ 
II: 12, 17, 19, 20,44, 55, 58, 79, 80, 
91, 113, 123, 159, 192, 226, 236, 
242, 243, 249, 265, 267, 292, 325, 
346, 364, 369/ III: 10, 27, 56, 77, 
122, 133, 139, 158, 176 183, 184, 
188, 189, 191,212,239,240,306 

Veržej/11: 385/111: 65 
Vetrinj/III: 176, 191 
Videm, občina/1: 392 
Vintgar/ I: 259/ II: 187, 204, 207/ III: 

307 
Vipava/1: 130, 373, 394/ II: 197, 310 
Vir (pri Domžalah)/111: 84 
Vir pri Slični/11:365 
Višnja Gora/ I: 186/ II: 82, 306, 310/ 

III: lil, 112 
Vojnik/II: 221,257,281/III: 107 
Vojvodina/ I: 123 
Volčja Draga/ I: 392 
Volčja vas (?)/II: 183 
Volkermarki, glej Vclikovec 
Volosko-Opatija/III: 214 

Volšperk, glej Wolfsberg 
Vorše (?)/ II: 282 
Vovanke (Lovanke, Gablern)/ III: 10 
Vovbrc/ II: 58, 346 
Vransko/ II: 82, 309/ 111: 214, 348 
Vrba (ob Vrbskem jezeru)/1: 74, 149, 

335/11:241,377 
Vrbsko jezero/ I: 331, 334, 343, 345/ 

11:226,241,242,377,417/111: 191 
Vrdnik/III:266,287 
Vrbnika/ I: 109/ II: 40, 62, 82, 92, 

306, 310, 311, 313, 328/ III: 111, 
112,356 

Wageberg/1: 148 
Weiseiifcls, glej Bela Pee 
Weiz/ I: 299 
Westfalsko/1: 187. 349/ II: 5,223 
Wien, glej Dunaj 
Wiklon/I: 144 
Wolfsberg/1: 102, 184/ II: 25,242 
Wölfnitz/III: 104 
Wöllersdorl71:64 

Zabukovioa/ I: 285, 337, 351/ II: 32, 
167, 173, 185, 211, 260, 286, 301, 
358, 414, 415, 421/ IH: 29, 30, 75. 
76, 148, 194, 261, 265, 266, 278, 
305,319 

Zadar/1: 175/11:50/111:307 
Zadar - V o.štam i ca/1:213 
Zadobrova/ III: 96 
Zagorje ob Savi/ I: 158, 195, 368/ II: 

34, 63, 64, 123, 155, 160, 210, 359, 
370,400,415 

Zagradec/II:287, 340 
Zagreb/ I: 54, 55, 67, 74 - 77, 82, 93, 

94, 98, 99, 100, 101, 103 - 105, 
107, 110, 112, 115, 117, 119-121, 
123, 124, 126, 127, 134, 140, 142, 
148- 151, 156, 164, 165, 166, 175, 
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184, 191, 195, 197,211, 214, 227, 
228, 237, 239, 240, 246, 269, 271. 
273, 275, 286, 288, 290, 296, 300, 
303,312,331,337,356,363/ 
II: 5, 6, 25, 28, 44, 49, 70, 87, 100, 
152, 154, 168, 175, 179, 188, 193, 
229, 283, 295, 326, 329, 330, 337, 
357,361,363,383,409/ 
III: 13, 26, 33,47, 59,63, 81, 179, 
186,248,290,306,319,332 

Zaplje(?)/II:328 
Zavrt/111: 84 
Završnica/ III: 76, 106, 225, 293, 318 
Združene države Amerike/1: 334 
Zeleni hrib (?)/•: 353 
Zel t ing, glej Zen ko ve i 
Zemun/1: 291, 350/ H: 5 
Zcnkovci/II: 17 
Zgornja Polskava/ II: 143 
Zidani Most/1: 76/ II: 152, 294, 329 
ZiIja, občina/1: 334 
Ziljit, reka/ I: 343, 345 
Ziljica, reka/ I: 343, 345 

Ziljska dolina/ I: 139. 309, 331, 343, 
344/ II: 222 

Zlatoličjc/lll: 356 
Zreče/ II: 341, 371/ III: 279 

Žalec/ I: 91, 394/ II: 167, 227, 286/ 
III: 148 

Železna Kapi a/ I: 117, 186, 195, 245, 
265/ II: 185, 243 

Železniki/11: 298 
Ženeva/1: 107, 158, 176 
Žerjav/II: 245, 271 
Zero vn i ca (pri Cerknici)/ II: 349 
Žctinci/II: 117 
Žilipoljc/III: 176, 191 
Žiri/ I: 177, 311/ II: IO, 14, 82, 93. 

369/ III: 246 
Žlcbič/I: 384 
Zre lee, glej Celovec 
Žužemberk/ I: 317, 394/ II: 82. 306. 

310/III: lil, 112 
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STVARNO KAZALO 

Navedena so si vama gesla v vseh treh delih Sejnih zapisnikov. Posamezni deli 
so označeni /. rimskimi številkami I - III. 

adaptac ¡j a d ržavn i h zgrad b/111: 187 
adresa regentu A lek san d m ob ujedi- 

njenju Srbov, Hrvatov in Sloveneev/ 
I: 163 

agitacija za plebiscit na Koroškem/ 
III: 146 

agrarna reforma/ II: 34, 35, 68, 144, 
174, 175,213,214,280 

agronomski in veterinarski fond/ III: 
255 

Akademski kolegij v Ljubljani, usta- 
novni člani/lil: 301, 302, 303, 316 

Akademsko društvo jugoslovanskih 
tehnikov v Ljubljani/ II: 370 

Akademsko društvo Preporod na Du- 
naju/ II: 234 

akord no delo pri Kranjski industrijski 
družbi/II: 15 

ameriška misija na Dunaju/ II: 131, 
193 

ameriška misija v Mariboru in na 
Koroškem/ I: 308, 313, 315, 323, 
324, 325, 334, 343, 361 

ameriška študijska komisija/1: 309 
Anatomski inštitut v Ljubljani/ II: 

294/ III: 228, 292 
ani an tn u komisija na Koroškem/ II: 

249,281,282,328 
aprovizaeija na Koroškem/ I: 164, 

234, 245/ II: 264 
aprovizaeija živil za Slovenijo/ II: 5, 

6,53,409,410 
Aprovi zac ¡j ska družba v Brežicah/ I: 

103 
aretacije Slovencev/1: 246 
arhiv gospostva Krupa/ III: 359 

arhiv starejše registrature Deželne 
vlade v Ljubljani/III: 275 

arhivsko gradivo v dunajskih ministr- 
stvih/1: 96, 100, 116,205,242 

avstrijski državni dolg/1: 162 
avstrijski korespondenci!i urad v Tr- 

stu/II: 198 
avstrijski papirnati denar, žigosanje/1: 

65 
avstrijsko vojno posojilo/ l: 67, 223, 

224/ II: 269 
Avslro-Ogrska banka v Ljubljani/ I: 

53 
avtomobili/1: 87, 337 
Avtomobilski referat pri Poverjeniš- 

tvu za javna dela/ 11: 134, 185, 186. 
384/ IÍI: 358 

avtonomija Slovenije/ III: 345 
avtonomna uprava v Sloveniji/ III: 

195,196 

Babiška šola v Ljubljani/ II: 158 
bankovci/ I: 227, 228, 248, 271, 275, 

287 
barake za stanovanja v Ljubljani/ I: 

336/II: 136, 198,260 
begunei iz Koroške/ II: 92, 200, 397, 

398 
begunei, podpore, stroški/ I: 64, 153, 

156, 181, 186, 192,254,258 
begunci, vračanje v domovino/1: 143. 

152, 183/ II: 55, 200, 299, 418/ III: 
10,325 

Begunski oddelek deželnega odbora 
Goriškega na Dunaju/1: 63, 192 

begunski sosvet/ II: 170 
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begunsko taborišče v Slmišču/1: 402/ 
11:418/111:219,247,325,355 

Belgijska vojašnica v Ljubljani/1: 349 
bibliotekarji/ III: 202,203,232, 341 
boji na Koroškem/1: 156, 164, 191, 

195, 198,221,250,251,259/11: 
193,236,241 

boji v Radgoni/1: 342, 347 
boljševiško gibanje/ I: 276, 323, 324, 

350,374 
boljševiško-komun¡stično   gibanje   v 

Trbovljah/ II: 400 
boljševizem, na Jesenicah/1: 257 
bolnišnica v Mariboru/ II: 70, 95 
bolnišnice in hiralnice na spodnjem 

Štajerskem/ I: 380/ II:  140,  158, 
172,257 

Botanični vrt v Ljubljani/ I: 259/ II: 
39/ III: 53, 54 

Bratovska skladnica v Zagorju/ II: 34 
brezposelnost v Kropi/1: 172 
brezposelnost v tekstilni industriji/ I: 

146, 167 
brošura Zur frommen Erinnerung an 

Weiland ihre Majestät Kaiser Franz 
Josefund Kaiserin Elisabeth/1: 403 

carinska tarifa/ II: 53, 92,99,230 
celjska zadružna zveza/ II: 92 
celulozne tkanine, proizvajanje/1: 171 
cene čevljev, obutve/ II: 101 
cene drv/III: 13,30,292 
cene kož in usnja/ II: 418,419 
cene mesa/ III: 284 
cene moke/ III: 23 
cene oglasov/III: 216, 217 
cene plina in elektrike/ III: 84 
cene pocinkane pločevine/ II: 211 
cene premoga/ II: 64, 148, 160, 185, 

227, 273, 286, 359, 414, 415/ III: 8, 
30, 56, 77, 84, 86, 97, 123,  194, 

222, 223, 249, 274, 290, 293, 311. 
312,313 

cene surovih kož/ lil: 46, 59 
cene živil/II: 125, 126 
cene živine/1: 351, 357 
Centrala za krmila pri kmetijski druž- 

bi/ I: 87 
Centralna uprava za trgovski promet z 

inozemstvom/ II: 52, 230, 231, 267, 
345, 398/ III: 300 

centralna vlada v Beogradu/ III: 75, 
176, 177, 178,238 

Centralni prometni komite na Dunaju/ 
1:359 

cenzura (pisem, brzojavk in telefon- 
skih pogovorov)/ I: 70. 74,  264, 
278, 325, 329/II: 138.267 

cenzura časopisnih člankov/ III: 86. 
254,265 

cerkvena uprava na Koroškem/ II: 244 
Cesarsko kraljeva centralna komisija 

za varstvo spomenikov/ II: 371 
Cesarsko kraljeva kmetijska družba 

na Kranjskem, preimenovanje/1: 60 
cestarji/ III: 96, 110, 243, 249 
ceste na Koroškem, trasiranje/ III: 298 
cestni odbori/ III: 53, 76 
C ir i I-Metod o va družba v Trbovljah, 

Zagorju/II: 155 
Ciril-Metodova družba v Trstu/ II: 59 
Civilna uprava v Prcknuuju, poročilo 

o stanju/ II: 385, 386,387,389, 390 
civilni komisar za Prekinu rje/ II: 408 
Civilni kom i sari j at za Prek mu rje/ III: 

228 

časnik Draupost v Mariboru/ II: 327, 
328, 362,408 

časnik Jugoslavija/ II: 207 
časnik Klagenfurter Nachrichten/ II: 

281,299,327 
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časnik Korošec v Ve I i koven/ II: 292, 
362 

časnik Mir/II: 122,362 
časnik Naprej/11: 295 
časopisi, inozemski, prepoved uvoza/ 

11:73,78,122 
častniki Slovenske vojske, imenova- 

nja/I: 180 
čestitka Narodne vlade SI IS v Ljub- 

ljani regentu Aleksandru ob ujedi- 
njenju/1: 163, 190 

čestitka regentu Aleksandru ob roj- 
stnem dnevu/1: 194, 195 

Češka industrij alna in ilirska banka/ 
H: 142 

Češka legija v Ljubljani/1: 69, 79 
čipkarice, podpora/ II: 298, 369 
člani Narodnega veća v Zagrebu, pre- 

nehanje funkcije/1: 214 
člani vlade, izstop Slovenske soeialno 

demokratske stranke iz vlade/ II: 89 

Dar oslobođenja, fond za proslavo 
osvoboditve/ II: 392 

davčne komisije/ III: 322 
dekliško vzgajališče v Studentenhei- 

niii v Kočevju/ II: 382 
delavci, izvolitev v občinske znstope/ 

II: 102 
Delavska zavarovalnica proti nezgo- 

dam v Gradeu/1: 176/11: 95 
Delavska zavarovalnica zoper nezgo- 

de v Trstu/I: 176 
delavske mezde/ III: 311, 358 
delavski neredi v Velenju/ II: 203,204 
delavsko gibanje v Trbovljah/ III: 

206. 231 
Delegacija finančnega ministrstva v 

Ljubljani/11:251 
delegacija gospodarskih strokovnja- 

kov N. Veča za Švico/1: 104, 105 

dclcgaeija za politično upravo na 
Koroškem/III: 11, 12 

de l i mi tac ¡j ska komisija, glej tudi raz- 
mejitev na Štajerskem/ III: 92, 98, 
99, 100, 101, 120, 121, 134, 143, 
166,235,239,241,242 

Delniška družba Dolenjskih železnic 
na Dunaju/ II: 214. 337. 338/ III: 60 

Delniška družba za mednarodne tran- 
sporte v Ljubljani/ III: 330 

Delniška tiskarna v Ljubljani/ III: 
216,217 

delovni čas, za železničarje/ I: 271. 
277 

demarkacijska črta na Koroškem, 
prekoračitev/ I: 155, 156, 221. 247. 
262. 274, 280, 281, 284, 309, 323. 
343. 345, 346, 347, 348. 360, 361, 
374/ II: 181, 197, 200, 241, 282, 
303, 328/ III: 27, 68, 145, 159, 176, 
192,207 

demarkacijska črta na Štajerskem/ II: 
197 

demarkacijska Črta z Italijo, prekora- 
čitev/1: 177, 196 

demisija Deželne vlade za Slovenijo/ 
II: 278, 279, 280. 336. 396. 411. 
412, 417/ III: 173, 177, 183, 184, 
185,239 

demisija Narodne vlade S HS v Ljub- 
ljani/ I: 214, 287, 295 

demisija Narodnega veća v Zagrebu/ 
1:214 

demisija poverjenikov deželne vlade/ 
II: 89, 146, 157, 248, 266, 278. 375, 
377 

demobilizacija domačih vojaških 
enot, neaktivnih častnikov/ I: 79, 
94,98, 127 

demobilizaeijski fond/ II: 345, 377/ 
lil: 53. 83. 355, 356 
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dcmobilizaeijsko blago/ I: 165, 166, 
176, 177, 182, 193, 231, 248. 253, 
279, 286, 358,364 

demonstracija železničarjev/ III: 38 
demonstrativna dejanja proti državi/ 

III: 275, 300 
denar države SHS/1: 308, 309 
deputacija koroških Slovencev/1: 242 
dcpiitaeija S lo ve nee v pri Coolidgc-ii/ 

I: 346, 347, 360 
Derma, zavod za promet s surovimi 

kožami in usnjem/ III: 59, 62, 63. 
71,78 

Deško vzgajališče v Kočevju/ H: 382 
Deželna banka v Ljubljani, glej 

Kranjska deželna banka 
Deželna finančna blagajna, poslova- 

nje/II: 29 
Deželna hipotetična banka/1: 195 
Deželna komisija za agrarne operaci- 

je/ I: 177 
Deželna komisija za odmero odškod- 

nin za vojne dajatve/ II: 257 
Deželna komisija za vojne dajatve/ 

III: 62 
Deželna komisija za vračajoče se 

vojnike/ III: 204,220,221 
Deželna poslovalnica za krmila v 

Ljubljani/1: 79 
Deželna uprava na Kranjskem, raz- 

pust/ I: 68 
Deželna uprava za Štajersko, pogaja- 

nja z zastopniki jugoslovanske dr- 
žave v Gradcu/1: 120 

Deželna vlada v Celovcu/ II: 91 
Deželna vlada za Dalmacijo/ I: 119, 

123,384 
Deželna vlada za Slovenijo, določitev 

poverjen¡štev/1: 302, 315 
Deželna vlada"za Slovenijo, pristojno- 

sti, preosnova/ III: 75,   142,   143, 

144, 152, 162, 163, 196, 197, 207. 
238.300,301,316,321 

Deželna vlada za Slovenijo, zahvala 
podpolkovniku U Imunskemu/1: 376 

Deželna zveza za tujski  promet  in 
turistiko na Kranjskem/ II: 13, 238. 
264,257 

deželne elektrarne/ III: 76, 293,318 
deželni dobrodelni  zavodi/ II:  303. 

304, 305, 306 
deželni dvorce/ HI: 42, 225, 280. 291 
Deželni   odbor   vojvodine   Kranjske, 

razpust/1: 68 
Deželni zbor v Celovcu/1: 119 
Deželno vzgoje va liščc za dečke/ II: 

382 
dijaki - dobrovoljci/ III: 342, 343 
dijaki ¡z Goriške in Gradiške v Mari- 

boru/ I: 199 
dijaška   podporna  d m št va   v  Celju, 

Mariboru, Ptuju/II: 109 
dijaške podpore/ III: 29, 88, 342 
Dijaški dom v Ljubljani/ III: 261. 301. 

313,336 
dijaški učni fond. naredba o ustano- 

vitvi/ II: 334 
Dijaški ustanovni sklad/ III: 225 
Direkcija državnih železnic v Ljub- 

ljani/I: 112, 135,198 
Direkcija plena v Beogradu/ U: 173. 

393,394,395,396.408 
Dobrodelni odbor v Gradcu/1:93, 103 
dobrodelni zavodi, podpore/ III: 134 
dobrodelni zavodi v Sloveniji/ I: 196, 

304 
dobrovoljei/ III: 287, 342, 343 
dogovor o prometu Dunaj- Trsi/1: 76 
dok I ade na neposredne davke/ III: 45. 

94 
domovinstvo/ II: 232, 324,411 
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Dopisni urad Deželne vlade za Slove- 
nijo/II: 42, 100, 132, 153, 173, 199, 
223,327,408/111: 193,280 

Dopisni urad Deželne vlade za Slove- 
nijo, podružnica Maribor/ H: 100, 
408/111:280 

draginjske doklade/ 11: 39, 95, 113, 
128, 147, 150,363 

Dravska divizijska oblast v Ljubljani/ 
I: 320, 355, 373 

Društveni in shodni zakon Avstrije 
1867, razveljavitev/1: 94, 118, 134 

Društvo Deutscher Sprachverein v 
Mariboru, razpust/ II: 233 

Društvo državnih uslužbencev za 
slovensko ozemlje/ II: 53 

Društvo Edinost v Trstu/ III: 298 
Društvo finančnih stražnikov na Slo- 

venskem v Ljubljani/11: 58 
Društvo Gos pos vet ski zvon/111: 240 
Društvo inženirjev v Ljubljani/11: 154 
Društvo jugoslovanskih lekara/ III: 

345 
Društvo Kazina v Ljubljani/1: 325/ 11: 

159,215 
Društvo konceptnih uradnikov politi- 

čne uprave v Sloveniji/ II: 205 
Društvo Ljubljanski šolski kuratorij/ 

11:351 
Društvo Rdečega križa v Ljubljani/ 1: 

76 
Društvo Sava, izvoz lesa/1: 196 
Društvo slovenskih geometrov v Lju- 

bljani/ 1: 304 
Društvo slovenskih računskih uradni- 

kov, spomenica/ I: 330 
Društvo slovenskih tiskarjev/1: 289 
Društvo slovenskih umetnikov v Lju- 

bljani/ II: 252 
Društvo Tonhalle v Ljubljani/ II: 233 
Društvo umetnikov Sava/ II: 110 

Društvo za mladinske domove v Lju- 
bljani/ II: 378 

Društvo za mladinsko skrb in otroško 
varstvo/ II: 92 

Društvo za vojaške domove/1: 187 
Društvo zasebnih uradnikov in urad- 

nic v Ljubljani/ H: 14 
Družba lmpcx v Ljubljani/11: 233 
Družba sv. Mohorja/lil: 301 
Državna bolnišnica v Beogradu, po- 

moč v sanitetnem materialu/ l: 202 
Državna cinkarna Celje/ l: 319/ 11: 

188, 300, 358, 421/ III: 13, 88, 125, 
208, 209, 255, 256, 261. 279, 291, 
292,310,311,352,358 

Državna komisija za preživljanje/ II: 
298 

Državna oblači litica v Ljubljani/ 1: 
312,317, 356/ 11: 16, 27. 194. 381. 
382,388, 398 

Državna obrtna Šola v Ljubljani/ 111: 
107, 147, 179, 192, 216, 232, 259 

Državna posredovalnica za delo v 
Ljubljani/1: 202/II: 136/111:258 

Državna smodnišiuca Kamnik/11: 220 
državne naložbe v inozemstvu/1: 227 
Državne protezu e delavnice v Ljub- 

ljani/ II: 182 
državne srednje šole/ lil: 332, 342 
državne železnice/ lil: 25« 254. 285 
Državni kmetijsko - kemični zavod v 

Ljubljani/III: 87, 96,295 
Državni policijski kom i sarja t v Mari- 

boru/H: 131 
Državni premogovnik Velenje, glej 

rudnik Velenje 
Drža vn i prem ogo vn i k Zabu ko vi ca, 

glej rudnik Zabu kovica 
državni proračun 1919/11: 153 
Državni stanovanjski urad v Ljubljani/ 

II: 136,374/111: 179, 180 

451 



Državni urad za zunanje zadeve Nem- 
ške Avstrije na Duiinju/ I: 108, 110, 
lil, 114, 117, 119, 122, 128, 130, 
133, 142, 143, 147, 155, 195, 208, 
209, 220, 221, 246, 268, 272, 293, 
333, 334, 335, 348, 354, 359, 369, 
372, 390, 402, 403/ 11: 12, 13, 19, 
99 

Državni urad zoper nnvijiilcc cen, 
vcrižnike/ III: 12 

državni vrednostni papirji (obresti)/ 
11:380 

Državno pravdništvo v Ljubljani/ I: 
119 

Državno pravdništvo v Mariboru/ 1: 
403 

Državno vzgoje va l išče za zanemarje- 
no m Ind i no/ II: 382 

Ekspozitura finančnega ministrstva v 
Ljubljani/1:352 

Ekspozitura Okrajnega glavarstva Ptuj 
v Rogaški Slatini/III: 281, 358 

Ekspozitura prometnega ministrstva v 
Ljubljani/1: 311 

Ekspozitura zastopništva Nemške 
Avstrije v Ljubljani/ II: 267 

Elektrarna Fala/ II: 148, 328, 329, 
330,331,332,352/111:279 

Elektrarna Završnica/ III: 76,225,293 
Elizabeth« bolnica v Ljubljani/ H: 196 
evakuacija Apaškc kotline in Radgo- 

ne/III: 91, 92, 106 
evakuacija iz Koroške/ 111: 210,212 

Farmacevt sko-kc m ič no preskuse val iš- 
če v Ljubljani/1: 95 

Finančna prokuratura v Ljubljani/ 1: 
80,388 

Finančno ravnateljstvo v Ljubljani/ I: 
53, 65, 80 

fond Poverjeni št va za javna dela/ lil: 
17,84 

fond za izredne podpore/ III: 300 
fond za pospeševanje obrtnega kredi- 

ta/III: 350 
fond za zgradbo in vzdrževanje Dijaš- 

kega doma v Ljubljani/ III: 261 

Generalna direkcija južne železnice/ 
II: 153 

Generalna inšpekcija voda za Slove- 
nijo/lil: 17 

Generalni komisarijat za promet in 
tur ist i ko, ekpozilura v Borovljah/ 
lil: 10, 13,222 

Generalni komisarijat za tujski pro- 
met/ III: 69, 89 

germanizacija slovenske šolske mla- 
dine na Koroškem/ III: 267 

gimnazija v Kočevju/1: 182/ 111: 342 
gimnazija v Mariboru, nemške para- 

lelke/HI: 147 
gimnazija z nemškim učnim jezikom 

v Ljubljani/ III: 147,229 
Glasbena malica v Ljubljani/ I: 271/ 

11:34,79,218/111:80,356 
Glavni odbor za obdelovanje ljubljan- 

skega barja/ III: 274 
Glavno poverjeništvo za agrarno re- 

formo/III: 13,24 
Gledališka komisija, ustanovitev/ II: 

405,406 
Goriška zveza/ II: 269 
goriški begunci, nastanitev v Strmšču/ 

1: 130, 138.340 
goriški Slovenci, zavarovanje/ II: 13 
gospodarska in promet na pogodba /. 

Nemško Avstrijo/1: 119, 120 
Gospodarska komisija za stvarno 

demobilizacijo/ I: 311/ II: 173, 378, 
393,394, 395, 396,408/ III: 106, 
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107, 126, 134, 204, 266, 281, 282, 
283, 288, 289, 301, 306, 307, 314, 
331,355,356,357 

Gospodarska zadruga za Prek mu rje, 
Mursko polje ¡n Slovenske gori •• v 
Gornji Radgoni/ Ih 387 

Gospodarska zveza/ II: 142/ III: 285, 
286 

Gospodarski urad v Celju/ II: 32/ III: 
270, 274, 277, 284 

Gospodarski urad za surovine, u sla- 
no v i te v/1: 76 

Gospodinjska šola v Kočevju/ •: 290 
gostilne, gostilničarji/ 111: 60, 88, 327, 

346 
Gozdarsko društvo v Ljubljani, pro- 

test zaradi postopanja Italijanov/ II: 
26 

gozdarstvo in rudarstvo, prevzem 
poslov na ministrstvo v Beogradu/1: 
375,276 

Gozdni tehnični odsek za zagradbo 
hudournikov za Slovenijo v Ljub- 
ljani/ II: 255,256 

Gradbena direkcija, uradni prostori/ 
lil: 88 

Gradbeno ravnateljstvo v Ljubljani, 
pobuda za ustanovitev/ I: 394/ II: 
15,16,212,355,356 

gradnja stanovanj/ III: 17, 53, 77 
Gremij tiskarjev v Sloveniji/ III: 262 

Hipotekama banka/ III: 315, 324 
Hlavkov kolegij v Pragi/1: 166 
Hranilnica in posojilnica Št. Peter na 

Krasu/ III: 323, 324 
Hranilnica in posojilnica v Gorjah/ H; 

206 
Hranilnica kmečkih občin/11: 142 

imenovanje častnikov Slovenske voj- 
ske/ I: 180 

industrija na spodnjem Štajerskem, 
finančna pomoč/ I: 88 

inozemska podjetja, prevzem v držav- 
no upravo/ II: 38 

inozemski državljani/ II: 232, 263 
Inšpektorat Južne železnice/ II: 92 
Institucija delavskih zaupnikov, uve- 

dba/I: 197 
Intendenca H. vojnega okrožja/1: 341 
intern i rane i/1: 259 
interniranje Nemcev v Mariboru/ II: 

19,219 
interniranje Slovencev na Koroškem/ 

II: 58, 225, 368 
invalidi/ III: 109, 193, 221, 265, 280, 

287, 322, 323 
Invalidski oddelek/ III: 23 
Inženirska zbornica v Ljubljani/1: 80/ 

II: 300 
Italijani, kršenje Haaške konvencije/ 

I: 128 
Italijani, zasedanje slovenskega oze- 

mlja, protesti/1: 107, 109, 117, 120, 
123, 130, 134,255 

Italijani, zatiranje Slovencev/ I: 191, 
192 

italijanska misija v Mariboru/ II: 81 
italijanske čete na Koroškem/ lil: 159, 

172 
italijanske čete, prodiranje preko de- 

markacijske črte/1: 99 
italijanski častniki v Ljubljani/1: 306 
italijanski letalci, bombardiranje Ja- 

vornika in Koroške Bele leta 1917/ 
I: 176, 254 

italijanski vojaki v Mariboru, posto- 
panje/ II: 131 

izdelovanje protez/1: 172, 173 
izgon oseb iz plebiscitnega ozemlja 

na Koroškem/ II: 364 
izgredi v Ljubljani/1: 247 
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izgredi v Mariboru/1: 308 
izjava JDS o načrtu Zemaljske vlade 

za Dalmacijo/1: 124, 125 
izjava J SDS o načrtu Zemaljske vlade 

za Dalmacijo/1: 125 
izjava SLS o načrtu Zemaljske vlade 

za Dalmacijo/1: 124 
izjava za avtonomijo Slovenije/ 111: 

345 
izmenjava delavcev med Slovenijo in 

Avstrijo/lil: 258 
izpraše valna komisija za stavbne moj- 

stre/II: 33 
izvoz les:i/ III: 93 
izvoz preko državne meje/ lil: 67, 68 
izvoz premoga v Italijo, Avstrijo/ 111: 

279 
izvozna dovoljenja/1: 135, 318 
Izvršilni odbor provizoričnega dežel- 

nega zbora v Celovcu/1: 119 

Jadran, uvozna in izvozna družba v 
Ljubljani/111: 330 

Jadranska banka v Ljubljani/ I: 70, 
139/11: 141, 142, 169/111:330 

Jadranska montanska družba v Ljub- 
ljani/111: 291, 292, 311, 312 

Javna bolnica usmiljenih bratov v 
Kaiidiji/ III: 326 

Javna bolnišnica v Celju/11: 70 
javni spomeniki v Ljubljani, pustoše- 

nje/ 1: 238 
Jugoslavija in njene meje, knjiga/ 11: 

346 
Jugoslovani na Dunaju/ I: 103, 108, 

115 
Jugoslovani v Gradcu/1: 122 
Jugoslovani v Švici/1: 378 
Jugoslovanska akademska menza na 

Dunaju/11: 89, 90 

Jugoslovanska armada in Slovenci/ I: 
210,211 

Jugoslovanska armada na Koroškem/ 
1:250 

jugoslovanska delegacija za mirovno 
konferenco v Parizu/1: 368, 369 

Jugoslovanska demokratska stranka/ 
11:412 

Jugoslovanska konzularna agentura na 
Dunaju/ I: 373 

Jugoslovanska socialno demokratska 
stranka/II: 412 

Jugoslovanska   strokovna   zveza   na 
Jesenicah/1: 379 

Jugoslovanska   strokovna   zveza   v 
Ljubljani/ II: 170. 268. 379. 380 

Jugoslovanska    strokovna    zveza    v 
Žirch/II: 369 

Jugoslovanska vojska, organiziranost 
v novi državi/1: 211 

Jugoslovanska vojska, zasedba Cmu- 
reka/1: 246 

jugoslovanske čete na Koroškem/ III: 
159,174, 175 

jugoslovanski delavci na 
Westfalskem/1: 349 

jugoslovanski emigranti v Švici, vra- 
čanje v domovino/1: 176 

Jugoslovanski generalni kom i sari at za 
promet in turisliko v Sloveniji/ H: 
264, 265, 357, 369, 370, 404/ 111: 
89,307 

Jugoslovanski odbor, pogajanje glede 
ustanovitve enotne države/ l:  158, 
159 

Jugoslovanski privredni kompas/ 11: 
346 

Jugoslovanski sokolski savez/ III: 345 
jugoslovanski   uradniki   na   Dunaju, 

vračanje v domovino/1: 208 
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jugoslovanski vojaki - ujetniki na Ko- 
roškem/ I: 354 

Jugoslovansko napredno akadcinično 
društvo Jadran, podpore/ III: 280, 
345 

J ust iena palača v Ljubljani/ II: 101 
Južna železnica/ 1: 65, 76, I 17, 165, 

204, 258, 311, 324, 349/ II: 115, 
116, 147, 154, 186, 233, 267/ III: 
24, 48, 93, 206, 254, 275, 285, 290, 
311,317,318 

Kal i stro va ustanova za srenje/ III: 225 
Karadordevići, njih pomen za Jugos- 

lovansko državo/ 1: 210, 21 I 
katastrsko gradivo slovenskega oze- 

mlja na Dunaju, zahteve po vrnitvi/ 
1:242 

Kemična tovarna Moste v Ljubljani/ 
I: 404/ II: 233 

Kemična tovarna v Hrastniku/ III: 
262,351,352 

kinematografska podjetja, podržavlje- 
nje/ I: 253/ II: 38, 79, 375/ III: 49, 
230,231,236 

Kmetijska družba v Ljubljani/ II: 57, 
233, 289/ III: 53, 88, 356 

Kmetijska gospodinjska šola/ II: 290 
Kmetijska šola v St. Jurju ob Južni 

železnici/ III: 86 
kmetijski nadzorniki/III: 332, 358 
Kmetijsko kemično preskuševalisec/ 

1:61,368 
kmetijsko šolstvo/ II: 290 
Kmetovalec, glasilo •. kr. kmetijske 

družbe/1: 61 
Kmetska in ljudska posojilnica/ II: 

142 
Knežji dvorec v Ljubljani/ III: 354 
kočevski Nemci, spomenica o statusu 

in narodnih pravicah/1: 158 

Komanda Dravske divizijske oblasti/ 
I: 373/ II: 17, 25, 29, 40, 44, 80, 92, 
96. 138, 170, 171. 177, 187. 192, 
194, 200, 205, 221, 249, 257, 268, 
368,416 

Komanda V. žandarmerijske brigade/ 
III: 256 

Komisar za slovenski del Koroške, 
imenovanje/ I: 55 

Komisija za agrarne operacije, uradni 
prostori/ II: 33 

Komisija za določitev demarkacijske 
črte na Koroškem/1: 323 

Komisija za enotno ureditev uradniš- 
kega vprašanja/ I: 248, 252, 373. 
378, 385 

Komisija za likvidacijo narodnih 
svetov/1: 247 

Komisija za mirovno konferenco v 
Ljubljani/ II: 179, 214, 349, 377/ 
III: 326 

Komisija za preosnovo javne uprave/ 
III: 49, 68, 331 

Komisija za preskrbo vračaj oči h se 
vojakov v Ljubljani/ I: 121/ II: 21, 
183/111:220,221 

Komisija za preživljanje/1: 254, 266 
Komisija za revizijo računov narod- 

nih svetov/ 111: 261 
Komisija za severno mejo na Štajer- 

skem/ III: 11 
Komisija za stvarno demobilizacijo/1: 

306 ' 
Komisija za terjatve proti bivšemu 

erarju/1: 375/II: 99 
Komisija za ugotovitev in pomoč pri 

izterjanju terjatev proti bivšemu 
erarju/ I: 338 

Komisija za upravo kranjske deželne 
imovine/ III: 10, 17, 42, 50, 69, 70, 
76, 82, 88, 106, 186, 217, 225, 226, 
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234, 248, 250, 280, 291, 293, 315, 
316,323,325,346 

Komisija za upravo medicinskih fon- 
dov/ III: 350 

Komisija za vojne dajatve in cenitev 
vojnih poškodb/1: 101 

Komisija za začasno vodstvo in likvi- 
dacijo deželne uprave/ I: 68, 195, 
201, 222, 223, 251, 257, 213, 268, 
269, 393, 403/ II: 14, 68, 114, 115, 
158, 188, 217, 218, 238, 250, 251, 
252, 292, 296, 298, 303, 304, 305, 
306,355,371,380,384,421 

kompenzacijska pogodba s Češkoslo- 
vaško/II: 231 

komunisti, komunistični agitatorji/ III: 
27, 38, 41, 61, 133, 164 165, 206, 
254,319 

koncesija za izrabo vodne sile reke 
Drave/1: 365 

konfiniranje Slovencev na Štajer- 
skem/1: 316, 325, 328 

kongres Mednarodne dijaške konfede- 
racije v Pragi/ III: 280 

konjereja/1: 198 
Kontrolna in revizijska komisija 

Kranjske deželne uprave/1: 251 
konvencija v Haagu, kršenje po Itali- 

janih/1:128 
Konzervatorij v Ljubljani/ III: 194 
Konzorcij Prekmurskega glasnika/ III: 

308 
Konzulat Države S H S v Gradcu/ I: 

122 
Konzulat Kraljevine S HS v Celovcu/ 

III: 240 
Konzulat na Dunaju/1: 59, 76, 79, 87, 

91,103, 142, 143 
Konzulat v Dortmundu/II: 178, 179 
konzumno društvo/ III: 27 

Korespondenčni urad Narodne vlade 
S HS v Ljubljani/ glej dopisni urad 

Korespondenc ni urad v Ljubljani/ 1: 
64, 88,   151, 209, 222, 237. 257, 
265,266,317,394 

Koroška  deželna   zavarovalnica/   II: 
360 

Koroška gospodarska družba/ III: 273. 
274, 285 

koroški begunci/1: 258, 278 
Koroški fond/ II: 362, 377, 378 
kovinska industrija, podpore/ III: 259 
Kovinska,   železarska   in   jeklarska 

družba v Borovljah/II: 379 
krajevna imena, uporaba v poštnem 

prometu/ III: 259, 260 
Krajevni imenik Slovenije/ III: 286 
Kranjska deželna banka/ I: 171, 201, 

202, 209, 222, 223, 228,-229/ II: 
142, 206, 287, 296. 307/ III: 234, 
235,292, 315, 316,324, 325 

Kranjska deželna vinarska zadruga/ 
II: 378 

Kranjska hranilnica/ I: 59, 151, 184/ 
11:215,233,251 

Kranjska industrijska družba, razmere 
delavcev/II: 15,300,364 

Kranjska stavbinska družba/ H: 89 
kredit za Koroško/ II: 245, 282, 284, 

285, 327 
kredit, za mestno občino Maribor/ II: 

287,339 
krediti za stanovanja v Ljubljani/ I: 

380 
Kreditna banka v Ljubljani/ I: 79/ II: 

141,265,287/111:261 
Kreditni zavod v Trstu/ II: 96 
kurirska služba Ljubljana - Beograd/ 

11:51,57,217 
kurirska služba Ljubljana - Trst/ I: 

278 

456 



Legija prostovoljcev za Koroško/ I: 
233, 234, 257 

lekarniške koncesije/ H: 390 
Licejska knjižnica v Ljubljani/ II: 90 
likvidacija bivše Avstrije/ I: 162/ II: 

164,182 
likvidacija oddelka za premog/ III: 106 
likvidacija Urada za zaščito begun- 

cev/ III: 325 
likvidacija zunanjega in vojnega mi- 

nistrstva na Dunaju/1: 117 
Likvidacijska komisija na Dunaju/ I: 

143, 204, 205, 262, 290, 306, 358, 
366/111:241 

Likvidacijska komisija pri vojnem 
ministrstvu na Dunaju/1: 394 

Likvidacijska komisija za Štajersko/ 
II: 345/ III: 280 

Ljubljanska kreditna banka/ III: 261 
ljubljanski dogodki, preiskava/ II: 60, 

61,62 
Ljubljanski občinski svet/1: 272, 278 
Ljudska posojilnica v Ljubljani/ I: 

289 
Ljudska šola za slepe v Ljubljani/ I: 

366 
ljudsko glasovanje na obmejnem ob- 

močju na Štajerskem/ H: 117, 118 
lov/ III: 247, 358 

manjšinsko šolstvo na Koroškem/ III: 
210,217,218,229 

mariborska pogodba (1919)/ II: 200 
Mednarodna komisija za pomoč osre- 

dnjim velesilam/1: 251 
Mednarodna komisija za preživljanje/ 

I: 266 
mednarodna likovna razstava v Pari- 

zu/ I: 240 
mednarodna vojaška komisija v Za- 

grebu/ II: 44 
mednarodni promet/1: 270 

meja na Koroškem/1: 164, 299 
meja na Štajerskem/1: 142/11: 263 
meje Slovenije na severu in zahodu, 

posvetovanje/1: 158, 159 
menjalni tečaj za zamenjavo avstrij- 

skih kron v dinarje/ II: 25, 26 
Mestna hranilnica v Ljubljani/ H: 142 
Mestna občina Ljubljana/ 1: 312/ 111: 

17,45,54,307,313 
Mestna občina Maribor/ lil: 12, 195, 

353 
mestne občine/ III: 86, 107,249,321 
Mestni stavbni urad v Ljubljani/ 1: 

365 
Mestni zastop v Mariboru/1: 183 
mezdni spor v TPD/ II: 272 
mezdno gibanje na Jesenicah/ II: 300 
mezdno gibanje v Trbovljah/ III: 205, 

206, 231 
miloščine vdovam in sirotam/ lil: 109, 

110,243 
Mirovna konferenca v Parizu/ I: 174, 

175, 179, 265, 271, 283, 345, 368/ 
II: 137, 222, 225, 226, 242, 255 

mirovna pogodba z Avstrijo/ II: 222, 
231,236,237,267,364 

Mlekarska zveza/ I: 272 
mlevnina/III:21,22 
mlinska merica/ III: 86, 122 
mobilizacija/ I: 60,   117,   149,   166, 

298,303' 
mobilizacija aktivnih častnikov/1: 98 
mobilizacija na sp. Štajerskem/1: 100, 

115,119 
Mohorjeva družba/ II: 122/111: 301 
mostnina/ III: 29, 71, 148, 222, 249, 

319,336 

nabavni prispevek delavcem cinkarne 
v Celju/II: 142, 145,211 

nabavni prispevek za delavce/1: 351 
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nabavni prispevek za rudarje/ II: 185, 
359 

nabavili prispevek za učitelje/ II: 39 
nabavni prispevek za železničarje/ II: 

96, N5, 135, 141 
Nadzora i št vo deželnih naklad, uradni 

prostori/II: 33 
naglo sodišee/ 1:  175/ 11: 204, 207, 

213,340 
nagrade fonda Poverjen i št va za javna 

dela/III: 60, 61 
najem kredita Narodne vlade S HS v 

Ljubljani/I: 223, 404 
najem posojil/ III: 17, 76, 224, 225, 

307,310,353,355 
nakazniee za meso/1: 357 
nakupovalna zadruga/ III: 27, 285, 

330 
Narodna čitalnica v Črnomlju/ H: 283 
Narodna straža v Ljubljani/ I:  105, 

231,352 
Narodni svet, razmerje do Narodne 

vlade/1: 86, 89 
Narodni svet v Litiji/ III: 261 
Narodni svet v Trstu/ II: 237, 238, 

339 
narodni sveti, razpust/ I: 231, 247, 

258 
Narodno gledališče v Ljubljani/ III: 

80,81,194 
Narodno socialistična stranka/ HI: 276 
Narodno vjeée v Zagrebu/1: 54, 214 
narodnostna avtonomija Sloveneev na 

Primorskem/III: 218 
nasilje nad Slovenci na Koroškem/1: 

148,222 
nasilje Nemcev nad Slovenci v Grad- 

cu/I: 316 
Nemci, napad na postojanko pri Sv. 

Marjeti/II: 17 
nemiri v Celovcu/1: 164 

nemiri v Mariboru/1: 326, 327 
nemiri v Mežiški dolini/1: 55 
nemiri v Trbovljah/1: 195 
nemška društva, razpust/ II: 233 
nemška gimnazija v Ljubljani/ III: 

229, 267, 342 
nemške hranilnice/1: 202 
nemške paralelke na gimnaziji v Ma- 

riboru/ III: 147, 267 
nemške šole v Sloveniji/ III: 147, 229. 

267 
nemške tolpe v Celovcu/ II: 221 
nemške vojaške enote na Koroškem/ 

1:251 
nemške vzporednice na gimnazijah/ 

11:9, 187 
nemški dijaški dom v Ljubljani/ II: 351 
nemški hujskači v Mariboru/ I: 175, 

315 
nemški terorizem na Koroškem/1:315 
nemški uslužbenci na sodiščih/1: 135. 

185 
Nemški viteški red na Dunaju/1: 196 
nemški vohuni na Koroškem/ II: 79, 

80 
nemški železničarji/1: 396 
nemško-avstrijski pooblaščenec v 

Ljubljani/1: 108 
nemško nasilje na Koroškem/ II: 225 
nemško učiteljišče v Mariboru/ II: 20 
nemško u radništvo, hujskanje proti 

Jugoslaviji/ II: 126 
nemškutarji na Štajerskem/ II: 202, 

203 
neposredni davki/ III: 322 
nepremičnine Jugoslovanov v Avstri- 

ji/ I: 176 
Nižja rudarska šola za paznike v Cel- 

ju/II: 301 
nočno delo/ III: 127 
notranja trgovina, sprostitev/ II: 28 
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občinske dok lade »a neposredne dav- 
ke/III: 45,321 

občinske takse/III: 12,23 
občinske volitve/ III: 94, 95, 107, 118, 

133, 134, 169, 170, 174 
občinski gerenti/ III: 196, 197, 327, 

328 
občinski volilni red/ III: 7, 168,346 
občinski /.astopi/ III: 12 
občinski zastop v Žircb/ II: 10, 14, 43 
občinski zastop i, kooptiranje delav- 

cev/II: 102 
oblačilne zaloge na D u naj u, prevzem/ 

II: 27,92,99,399 
Oblačilnica za Slovenijo/ lil: 24, 57, 

95, 127, 134,259,270 
Oblastna zaščita dece za Slovenijo in 

Istro/lil: 8, 23, 65, 66 
Obratno nadzorništvo južne železnice 

v Ljubljani/ II: 141, 169 
Obrtna šola v Kočevju/ II: 382 
Obrtna šola v Ljubljani/1: 342 
obrtne zadruge/ II: 390,391 
Obrtno nadzorništvo za Kranjsko/ I: 

192 
obrtno obratovanje, nedeljski in praz- 

nični počitek/ I: 145 
Obrtno pospeševalni urad v Ljubljani/ 

11:16,143,148,259 
Obuval nica za Slovenijo/ II: 419, 420/ 

111:46,299 
Odbor južnih Slovena na Dunaju/ I: 

63, 184,201 
Odbor za primorske begunce v Ljub- 

ljani/II: 326 
Oddelek za državno nadzorništvo 

rudnikov, ustanovitev/ II: 51 
Oddelek za narodno obrambo/ II: 268 
Oddelek za obrt/ II: 54 
Oddelek za premog/ II: 270 

Oddelek za statistiko deželne vlade/ 
11:69 

Oddelek za trgovino in industrijo/ II: 
54 

Oddelek za trgovino in obrt/ II: 54, 92 
Oddelek za zagradbo hudournikov/ II: 

285 
odlikovanje šolnikov/ III: 262, 263. 

267,268 
odpoklic   poverjenikov    iz   deželne 

vlade/II: 146, 157,248,278 
odpust slovenskih javnih delavcev na 

Koroškem/II: 31, 123 
Odsek   za   propagando   Narodnega 

sveta v Ljubljani/1: 175 
Odvetniška zbornica v Ljubljani/1: 80 
Ogri, priprave za napad na Radgono/ 

II: 17 
okrajni šolski sveti/1: 204 
okrajni zastop i na Štajerskem/ lil: 45, 

94,322 
okrajni zdravstveni uradi/ III: 275,294 
Okrajno glavarstvo Kočevje/ III: 46 
Okrajno glavarstvo Logatec/ III: 246, 

273,281 
Okrajno glavarstvo v Guštanju/ III: 

220,227,313 
Okrajno glavarstvo za Prek mu rje/ III: 

208 
Okrajno gozduo nadzorstvo v Postoj- 

ni/I: 139 ' 
Okrožno glavarstvo za spodnje Štajer- 

sko v Mariboru/1: 101 
okupacija Prek mu rja/ II: 148 
operno gledališče/ III: 70 
organizacija sodišč/1: 248 
Orli/ III: 191,267 
Orlovska zveza/H: 362 
orlovske   organizacije,   vključevanje 

mladiue v telovadbo/1: 172 
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orožne vaje/ II: 182, 194, 207, 214, 
407 

o rožni št vo/1:228 
ortopedski zavod/ III: 289 
osemurni delavnik/ I: 367 
Osrednje društvo kovinskih delavcev 

in sorod n i li strok, podružniea Jese- 
nice/II: 15,99 

Osrednje društvo stavbinskih delav- 
cev v Sloveniji/ II: 45 

Osrednji odbor za vrnitev beguncev ¡n 
obnovo Primorja na Dunaju/1: 63 

Osrednji urad državnih montanistič- 
nih obratov SHS v Ljubljani/1: 365/ 
II: 33, 51, 211 - 213, 227, 245, 259, 
273, 286, 370, 421/ III: 71, 75, 86, 
123, 261, 266, 278, 279, 305, 319 

Osrednji zavod za žensko domačo 
obrt za Jugoslavijo v Ljubljani/ I: 
311/111:44 

osuševanje ljubljanskega barja/ III: 
55, 56, 148 

papirnati denar, glej bankovci 
patentni urad/ II: 224 
pegasti legar v Ljubljani/1: 350, 355 
Penzijski zavod za zasebne nameš- 

čence v Ljubljani/1: 97 
petrolej, aprovizacija/ I: 65, 152/ II: 

409 
Pisarna odseka nar. sveta za zasedeno 

ozemlje/ I: 246/ II: 59, 222, 282, 
283, 349 

Pisarna za okupacijsko ozemlje/ I: 
181,340 

plače delavcev/ III: 251 
plače, dok lade inženirjem/ III: 85 
plače državnih uradnikov/ II: 53, 250, 

295 
plače nameščencev/111: 192 
plače odpuščenim uradnikom/1: 239 

plače podčastnikov/1: 127 
plače policijskih uradnikov/ 11: 137, 

138,149, 150 
plače predsednika ¡n poverjenikov/ I: 

140,141,179 
plače rudarskih delavcev/ II: 62, 63, 

66/ III: 223, 278 
plače  rudarskih  uradnikov/  II:   160, 

161 
plače slovenskih uslužbencev/ I: 127, 

248, 277 
plače šoferjev/ H: 385 
plače učiteljev, profesorjev/ 1:   158, 

186, 196,  197, 230, 232, 364/ II: 
150, 149, 183, 195, 252, 268, 332, 
333 

plače uradnikov/ I:   143,   144, 228. 
230, 272 

plače v železniškem ravnateljstvu/ I: 
214 

plače železničarjev/11: 115, 124, 125 
Plavžarsko oskrbništvo SHS v Celju/ 

II: 358 
plebiscit na Koroškem/ II: 281, 364/ 

III: 145, 146, 153, 155 - 161, 172. 
173, 175, 176, 183- 185, 189- 191, 
207, 230, 239 

plebiscitna komisija/ III:   145,   146, 
153- 155, 157- 161, 172, 173. 175, 
176, 178, 185, 189- 191,207,209, 
217,254,273 

plebiscitne cone na Koroškem/ III: 
154- 156, 158, 160, 161, 172, 173, 
176, 190- 192,207 

plebiscitni fond/ III: 240, 241 
plebiscitno glasovanje na Koroškem/ 

III: 155, 159- 161, 176, 183- 185, 
189,190,191, 192 

Pobolj seval nica za mladoletne/1: 145 
podeželske občine/ lil: 321,322 
Podkovska šola v Ljubljani/ II: 268 
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podpora dijakom/ III: 29 
podpora nezaposlenim/ III: 18, 232 
podpora pogorelcem/ III: 278 
podpora vojnim invalidom/ III: 221, 

280 
podpore občinam/ III: 83, 355, 356 
podpore visokošoleem/ III: 24 
Podporno in pravo varstven o društvo 

za Kranjsko/ II: 54 
Podružnica Centralne uprave/ II: 399 
Podružnica narodno soeialnc zveze v 

Zagorju/ II: 123,370 
pogajanja o razmejitvi med Avstrijo 

in Slovenijo/1: 130, 143, 156, 168, 
169, 261, 262, 265, 271, 274, 280 - 
283,291,292,299 

pogajanja v Kranju/ II: 236, 237. 241, 
249 

pogajanja z Italijo/ III: 218 
pogodba z Nemško Avstrijo/ I: 221, 

375 
pokojnine/ II: 49, 153, 154, 301, 327 
Pokrajinska vlada za Dalmaeijo/ I: 

123, 124,384 
Pokrajinski odbor za zaščito dece/ II: 

382 
Pokrajinski odsek Narodnega sveta v 

Gorici, pooblastilo/1: 111 
pokrajinski pokojninski sklad za Slo- 

venijo/ II: 351 
Pokrajinski   zbor,    interpelacija   za 

sklic/ II: 110 
policija v Ljubljani/1: 87, 255 
policijska ura za gostinske lokale/ I: 

231, 277, 305, 355/ II: 93, 160, 171, 
283/ III: 346, 347 

Policijski ko mi sari al v Trbovljah/ III: 
86,165 

policijski oddelki/III: 89 
politična demonstracija na Bledu/ lil: 

119, 120, 121 

Politična ekspozitura v Gornji Radgo- 
ni/III: 186 

Politična ekspozitura v Trbovljah/ lil: 
165 

politična uprava na Koroškem/ II: 
242, 243, 244, 249/ III: 11 

politične razmere na Koroškem/ I: 
170, 231, 234, 242 - 245, 250, 282 - 
284, 291, 292, 313, 315, 343 - 345, 
374, 387/ II: 6, 7, 80, 181, 191 - 
193, 197, 198, 200, 225, 249, 254, 
255, 266, 267, 281, 282, 299, 328, 
397, 398/ III: 146, 154 - 162, 172, 
173, 175 - 192, 208 - 210, 240, 267, 
273 

politične razmere na Štajerskem/ II: 
117,118,119 

politični izgredi na shodu v Št. Jer- 
neju/ I: 212, 213 

poljski poverjenik pri vladi v Ljublja- 
ni/I: 103 

poljsko poslaništvo na Dunaju/1: 119 
porotna sodišča/ III: 41,42 
poselski red/ III: 350, 351 
Poslaništvo kraljestva Srbov, Hrvatov 

in Slovencev na Dunaju/ II: 368 
Poslovalnica delavske zavarovalnice v 

Trstu, sedež v Ljubljani I: 177 
Poslovalnica za begunske zadeve v 

Guštanju/ III: 343 
posojilo Narodni vladi SHS v Ljub- 

ljani/1: 79, 103, 108 
Posredovalni urad za begunce/ I: 139, 

145, 158 
posvetovalnice za matere/ II: 220, 253 
poštne znamke/1: 70, 76/ II: 283 
poštni promet/1: 80 
poštni promet s Trstom/ I: 97 
poštni uslužbenci nemške narodnosti/ 

1:354,355,380,381 
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Poštno čekovni urad za Slovenijo/ I: 
371,372,379,380,390,391 

Poštno hranilni urad v Ljubljani/ 1: 
135 

Poštno in železniško ravnateljstvo v 
Trstu, preselitev v Ljubljano/ I: 112 

Poštno ravnateljstvo v Celovcu/ I: 123 
Poštno ravnateljstvo v Ljubljani/ I: 

59, 145, 182, 192, 213, 329, 364, 
379 

potna dovoljenja za prekmurske pol- 
jedelske delavee/ III: 260 

potni listi za inozemstvo/ III: 276 
potniški promet z inozemstvom/ lil: 

105 
Poverjeništvo za agrarno reformo/ II: 

175", 176 
Poverjeništvo za finance za Slovenijo 

in Istro, ustanovitev v Ljubljani/ II: 
50 

Poverjeništvo za kmetijstvo, imeno- 
vanje načelnika/ II: 9 

Poverjeništvo za železnice/11: 69 
praznovanje 1. maja/ II: 171, 181, 

182, 189 
predaja uprave na Koroškem/ III: 209 
predstavnik nemške Avstrije v Ljub- 

ljani/l: 128,138 
preganjanje Slovenec v na Koroškem/ 

I: 191, 260, 374, 392, 393, 395, 396/ 
III: 300 

Prehodno gospodarski urad Narodne 
vlade SHS v Ljubljani/ I: 83, 87, 
101, 193, 247, 331, 369, 388/ II: 33, 
53,212,230,231/111:300 

Prehodno gospodarska komisija/ 11: 
138,194 

Prehranjevalni urad Narodne vlade v 
Ljubljani/ I: 119, 313/ 11: 29, 138, 
287 

Prehranjevalni urad v Zagrebu/ I: 119, 
312 

Preizkušanje kotlov/1: 368 
Prek i sud v Mariboru, glej tudi naglo 

sodišče/1: 175 
premirje na Koroškem/ I: 259, 265. 

274, 387/ II: 25, 181, 193, 198, 200, 
203,236,237,241,249 

premirje na Štajerskem/ II: 25 
premog, dobave iz Češke/11:416 
premog, razdeljevanje/1: 368, 369 
premog   Trboveljske   premogokopne 

družbe/ 11: 6, 44, 210, 211, 229. 
294, 295 

preosnova javne uprave, naredba/ I: 
83 

prestolonaslednik Aleksander, obisk v 
Ljubljani/ II: 66,224, 361, 362 

pridobitev državljanstva/11: 232 
prisega Narodne vlade SHS v Ljub- 

ljani/I: 104 
prisega železničarjev/1: 258 
priseganje u rad ni št va Italiji  na Pri- 

morskem/I: 149 
Prisilna delavniea v Ljubljani/1: 287/ 

II: 382/ III: 225 
prispevek za eeste v Ložu in Cerkniei/ 

III: 120 
privatne šole/ III: 254 
privatne železni ••/ II: 232 
produkcija premoga, poročila/ III: 293 
promet preko plebiscitnega ozemlja/ 

111:68, 167, 168 
promet s Trstom/1: 97 
promet z Avstrijo, ureditev/ I: 93, 

144, 164, 193,209 
Prometni zavod za premog/ 111: 265, 

266,290,311,312 
propaganda na Koroškem/ II: 346,347 
Propagandni   fond   za   Koroško/   II: 

267, 284, 285, 346, 368/ III: 241. 
274,278,285,296,308 

proračun Mestne občine Ljubljana/ 11: 
339 
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proračun Narodne vlade Sl-lS v Ljub- 
ljani/I: 187,277.291 

proslava obletnice narodne osvobo- 
ditve 29. oktobra 1919/ II: 391, 392 

proslava ujedinjenja v Sloveniji/ I: 
169,180 

Protezna delavnica na obrtni šoli v 
Ljubljani/1: 172, 366, 367/ II: 21 

Proti alkoholna zveza Sveta vojska v 
Ljubljani/. I: 338, 366, 393/ II: 21, 
92 

p rot i alkoholni oddelek pri Poverje- 
ništvu za socialno skrb/ II: 136 

provizije pri bratovskih skladnieah/ II: 
351 ' 

provi zor ična ureditev celokupne Dr- 
žave SMS/1: 119, 123 

Provizorični dcžclnokonservatorski 
urad v Ljubljani/ II: 371 

Prva jugoslovanska čipkarska zadruga 
v Žirch/ II: 369 

Puškarska šola in p resku še val ni ca za 
ročno orožje v Borovljah/ II: 301 

Puškarska šola v Kmnju/ III: 250,263 
Puškarska zadruga v Kranju/ III: 239, 

251,260 

ratifikacija dogovorov med Narodno 
vlado S HS in Nemško Avstrijo/ 1: 
209 

Ravnateljstvo direkcije državnih žele- 
znie v Ljubljani/ 1: 112, 213, 311, 
349 

Ravnateljstvo gozdov in domen/ II: 
233 

Ravnateljstvo južne železnice na Du- 
naju/II: 141 

Ravnateljstvo južne železnice v Ljub- 
ljani/ H: 147, 153, 232, 398,407 

razglasitev Deželne vlade za Slovenijo/ 
II: 25 

razmejitev med območjem Narodne 
vlade S HS v Ljubljani in nemško 
Avstrijo/1: 122, 129, 130, 133, 147, 
148,274,274,275,291,334 

razmejitev na Koroškem/111: 299 
razmejitev na Štajerskem/ HI: 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 166, 230, 
235,236,241,242 

razmejitvena komisija/ III: 68, 204, 
238, 299 

Rdeči križ/ l: 82, 95, 100 
Referat za telesno vzgojo pri Poverje- 

ni št vu za socialno skrb, ustanovitev/ 
II: 198 

regulacijski načrt za Ljubljano/ II: 65 
rente, izplačevanje/1: 367 
reparacijska komisija/ III: 11, 68, 192. 

230 
repat Hiranj • beguncev in vojakov/ l: 

91 
repatriiranje nameščencev jugoslo- 

vanske narodnosti iz bivše Avstrije/ 
I: 193 

resolucija JSDS za sklic pokrajinske- 
ga sveta in državnega sveta/1: 373 

resolucija o izboljšanju stanja u rad- 
ništva/ I: 209, 259 

resolucija Zveze industrijalcev v Lju- 
bljani/I: 386, 387 

resolucija Zveze jugoslovanskih žele- 
zničarjev/1: 3K0 

reso I uei je shoda JDS v Dobrepoljah/ 
1:391,392 

resolucije shoda JDS v Kočevju/ I 
391 

resolucije shoda JDS v Ribnici/ I 
372, 384 

resorji narodne vlade v Ljubljani/ I 
53, 54 

revizija mestnega gospodarstva v 
Mariboru/ III: 252 
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Revizijska - kontrolna  komisija za 
revizijo deželne uprave/ II: 8 

Revizijska in kontrolna komisija za 
revizijo poslovanja bivšega Dežel- 
nega odbora Kranjskega/1: 195 

Rogaška lokalna železnica/ II: 214 
rudarji iz Vrdnika v Sremu/ III: 266, 

287 
rudarska stanovanja v Trbovljah/ II: 

38 
Rudarska šola v Celju/ II: 51/ III: 88 
Rudarsko glavarstvo v Ljubljani/ III: 

13,265 
Rudarsko oskrbništvo SHS v Velenju/ 

II: 358 
Rudarsko oskrbništvo SHS Zabukov- 

ca/ II: 358 
rudarstvo, produkcija/ I: 94 
rudnik Globoko/ III: 249 
rudnik Hrasto vec pri  Polj can ali/ II: 

273/ III: 293 
rudnik Mežica/II: 134, 159, 166, 186, 

208,245,271 
rudnik Mirna/ II: 286 
rudnik Prevalje/ III: 86 
rudnik Stranice/ III: 231, 279, 292, 

293 
rudnik Št. Janž - Krmelj/ II: 414/ III: 

222 
rudnik Trbovlje/III: 206 
rudnik Velenje/ II:  203, 204, 227, 

358, 414, 421/ •: 29, 30, 261, 265, 
287,305,311,313,327,336 

rudnik Zabukovica/ II: 227, 414, 421/ 
III: 29, 30, 75, 76, 148, 261, 265, 
278,305,319 

ruski krožek v Ljubljani/ II: 250 
ruski ujetniki/II: 170, 171 

samopomoč v Celju/ III: 270, 274, 
277,284 

samopomoč v Ljubljani/ III: 214, 285 
sanitetni material/1: 121, 202 
sekvester premoženja sovražnih po- 

danikov/II: 214, 221, 233 
severna slovenska meja, določitev/ I: 

107, 108, 148, 175 
shod delavcev v Trbovljah/ III: 206 
shod Kmečke zveze v Št. Jerneju/ I: 

212,213 
shodi železničarjev/ 111: 26, 164 
shodi, prijava/ III: 197 
sirotišnice, hiralnice/ III: 24 
Sitarska in žimarska zadruga v Strazi- 

seli/ II: 67, 155, 194 
slepi, azil/ II: 33 
Slovenci na Koroškem/ I: 115, 117 
Slovenci v Trstu/II: 58,59 
slovenska deputacija v Parizu/ II: 221. 

222,236 
Slovenska dijaška zadruga v Brnu/ III: 

307 
Slovenska dijaška zadruga v Pragi/ 

III: 16,294 
Slovenska kmetijska družba/1: 60, 79, 

259, 298 
slovenska krajevna imena, uporaba na 

pošti/ III: 259, 260 
Slovenska ljudska stranka/ II: 412 
Slovenska matica/ III: 22, 44 
Slovenska socialna matica v Ljublja- 

ni/ II: 225 
Slovenska socialno demokratska 

stran-ka/ II: 89, 146, 152, 248, 266 
Slovenska trgovska šola v Ljubljani/ 

II: 184 
Slovenska vojska, imenovanje častni- 

kov/1: 180 
Slovenska vojska, prisega/ I: 78 
slovenske cerkvene umetnine na Du- 

naju/ I: 373 
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slovenske šole na Koroškem/ III: 217, 
218,241,267 

slovenske vzporednice na gimnaziji v 
Celju/ II: 69 

slovenski časnik za Mežiško dolino/ 
III: 298 

slovenski dobrovoljci v srbski vojski/ 
II: 264 

slovenski emigranti v Švici/1: 197 
slovenski intern i rane i na Koroškem/ 

II: 225 
slovenski izseljenci, vrnitev v domo- 

vino/ II: 27, 28,223 
slovenski javni nameščenci iz Primor- 

ske/ III: 297, 298 
slovenski jezik, uradno poslovanje/ I: 

45,158 
slovenski književniki, podpora/ H: 16, 

22,54,70, 184,308,309 
slovenski književniki, pomoč za zdra- 

vljenje/ II: 42, 100,251,281 
Slovenski Korotan, knjiga/ II: 346 
slovenski likovni umetniki/ II: 70, 90, 

91, 153,223,251,274 
Slovenski odbor za vojne invalide v 

Ljubljani/1: 121 
slovenski študenti na Češkem/1: 352 
slovenski študenti na Dunaju, prepo- 

ved študija/ I: 172, 175, 201, 229, 
230 

slovenski študenti v Zagrebu/ I: 166, 
288, 300 

slovenski uradniki na Koroškem/ I: 
lil 

slovenski uradniki v Trstu/ I: 87/ II: 
221,237 

slovenski uradniki, zaposlitev v Beo- 
gradu/ I: 270, 297, 303, 305, 352, 
361,380,393 

slovenski vojni ujetniki v Italiji/ II: 41, 
42 

slovenski železničarji v Italiji/ II: 37. 
197,207 

slovenski župniki na Koroškem/ 11: 
122 

Slovensko čebelarsko društvo v Ljub- 
ljani/ II: 350 

Slovensko narodno gledališče/ lil: 80, 
81 

Slovensko obrtno društvo v Mariboru/ 
111:331 

Slovensko planinsko društvo/ III: 93 
Slovensko zdravniško društvo v Lju- 

bljani/II: 41, 161 
Službene novine/1: 378/ II: 337 
Smodnišnica v Kamniku/ I: 311/ II: 

285 
sodišča/1: 248 
Sokoli/ III: 191, 230, 252, 253, 267, 

341,345 
Sokolska zveza/ II: 368/ III: 253, 276 
sokolske organizacije, vključevanje 

mladine/1: 172 
Sokolsko društvo v Radovljici/ III: 341 
Splošna gospodarska zadruga privat- 

nih nameščencev/ lil: 285 
splošna mobilizacija na Slovenskem 

1918/1:59,60, 100 
splošna stavka soeialno-demokratič- 

nega delavstva/ II: 295 
spomenica Deželne vlade za Slove- 

nijo vladi v Beogradu/1: 352 
spomenica o nemškem nasilju na Ko- 

roškem/ I: 222 
spomenica o razmerah v Mednim ju/1: 

187 
spomenica o šolstvu/1: 330 
spomenica poštnega ravnateljstva o 

plačali/1: 145 
Spomeniški urad na Dunaju/1: 373 
srbske vojaške enote v Ljubljani/ 1: 

205 
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srednja šola v Ve li kove u, ustanovitev/ 
II: 325 

srednješolci v Trstu/ I: 229 
stanovanja, gradnja v Ljubljani/ II: 

64, 110,226,355,356 
stanovanja, odpoved, deložacije/ 11: 

401, 402,410,423/III: 16, 18, 117 
stanovanja v državnih in železu ¡škili 

poslopjih/1: 231 
stanovanjske razmere v Ljubljani/ I: 

152, 165, 204, 260/ II: 19, 136, 269, 
308,355 

Stanovanjski urad/ III: 224 
Statistični oddelek/ 1: 266 
stavbinske doklade/ III: 85 
Stavbna zadruga, Lastni dom/ II: 263, 

264 
stavbni oddelek pri deželni vladi/ 11: 

33 
stavka gledal ¡senikov/ lil: 22 
stavka javnih nameščeneev/ 111: 164, 

165 ' 
stavka na Jesenicah/1: 379 
stavka poštnih uslužbencev v Maribo- 

ru/ II: 45 
stavka rudarjev v Trbovljah, Zagorju 

in Hrastniku/ II: 406, 407, 415, 423/ 
III: 133, 165 

stavka tiskarjev/ II: 406, 422,423 
stavka železničarjev/1: 149, 359. 360/ 

III: 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 45, 
46, 57 

stavka železničarjev v Mariboru/ I: 
175/11:41 

Ste iermärk i sc h e   Landen sbl i nden-An- 
stalt Odil¡enhe¡m v Gradcu/1: 366 

strokovne zadruge/ II: 390, 391 
svobodna trgovina/ III: 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 37, 42, 46, 47, 270, 
277,278 

šifrirani telefonski pogovori/1: 364 
šole, pouk/1: 64, 87, 199 
šole na Koroškem/ II: 371 
šole v Trstu/ II: 59, 326, 332, 349 
šolska oblastva/ HI: 347 
šolske knjige/III: 186,269 
šolski prostori/ III: 296 
šolski sveti/ III: 50, 78, 342, 347, 348, 

349, 
šolstvo v prehodnem obdobju/ 1: 108. 

109, 114, 115,229 
šolstvo v Prekmurju/ III: 267, 348, 

349 
šolstvo v Sloveniji/ III: 332, 347 
Športni klub Ilirija/II: 214 
Štab Dravske divizijske oblasti v Lju- 

bljani/I: 311 
Štab H. vojnega okrožja/1: 376 
Staeijsko poveljstvo v Ljubljani/ I: 

119 
Štajerska deželna vlada/1: 246 
Štajerska   elcktrieitetna   družba/   11: 
v 148, 328, 329, 352 
Štajersko obmejno poveljstvo v Mari- 

boru/ I: 401 
štipendije profesorjem/ III: 221, 262 
štipendijske ustanove za študente/ III: 

261 
štipendisti III 24 
študentski dom v Zagrebu, ustanovi- 

tev/I; 166 
študij na Tehniški fakulteti v Ljublja- 

ni/II: 154, 155 
študij na visokih šolah v inozemstvu/ 

11:9, 10 

tabor v Dobri i vasi/II: 362 
talci/1: 237, 250, 259 
tečaji za poštne in železniške usluž- 

bence/1: 149 

466 



tehnično visokošolski študij v Ljub- 
ljani/ II: 197, 208, 293, 384, 422 

Tehniška fakulteta v Ljubljani/ III: 
165,166,253 

telefonske zveze/1: 74, 76 
telovadni sistem v šolah/ III: 252, 253 
Telovadno društvo Sokol v Ljubljani/ 

III: 54 
tihotapstvo, verižništvo/ III: 68, 229, 

249, 277, 278 
tihotapstvo živine/1: 385, 386 
tiskanje uradnih tiskovin/ II: 406 
tisk arni ške koncesije/ III: 262 
točenje alkoholnih pijač/ III: 26, 44, 

45,88,213,251,295,346 
trafike/1: 254 
transport   avstro-ogrskih   čet   preko 

slovenskega ozemlja/1: 90 
tranzitni železniški promet/ 1:   144, 

382/ II: 270 
Trboveljska prem okop na družba/ I: 

396, 397,402/ II: 66, 148, 205, 272, 
286, 340, 359, 370, 406, 407, 415/ 
III: 13, 29, 30, 43, 77, 84, 85, 96, 
231, 251, 261, 266, 275, 278, 279, 
32797,123, 124, 195,205,206,223, 

trgovanje s surovimi kožami in us- 
njem/III: 47, 59, 63, 71, 93, 110 

trgovina s Čehoslovaško/ III: 13 
trgovina s premogom/ III: 77,   123, 

124,279,312,327 
trgovina s sovražnimi državami/ II: 52 
trgovina z inozemstvom/ II: 52 
trgov i •• z lesom/ III: 93, 166 
trgovina z živino/ III: 93, 226, 325 
Trgovska in obrtna zbornica v Ljub- 

ljani/I: 104, 114, 313, 389/ II: 57, 
92,230/111:61,279,280 

Trgovska šola v Ljubljani/ II: 217 
trgovski promet čez državno mejo/ III: 

68 
trgovski promet s Trstom/1: 97 

trgovski, zadružni register/ III: 61 
trgovsko in obrtno šolstvo/ III: 80, 179 
tujski promet/ II: 403, 404 
tvrdka Peter Kozina/ II: 101, 346 
tvrdkaŠtcbiindrug/III:291 
tvrdka Westen v Celju/ III: 279 

ubožna akcija za pomoč revnim/ II: 91 
učiteljski svet za Koroško, protest/ II: 

369 
Učiteljski ustanovni sklad/ III: 225 
Udruženje jugoslovanskih inženirjev 

in arhitektov/ III: 307 
Udruženje SHS akademikov na Du- 

naju, podpora/ II: 89 
Ujedinjenje Srbov, Hrvatov in Slo- 

vencev/ I: 163, 169, 180, 190 
umetniška dela, nakup/1: 252 
umetniška razstava v Parizu/ I: 240, 

285 
umik vojaštva s fronte/ I: 61, 69, 75, 

81,82,90, 105, 108 
Umobolnica Studenec/1: 304 
unifikacija šolstva v Sloveniji/ III: 

349 
Unija slovenskih rudarjev v Trbov- 

ljah, Zabukovca/ III: 23,278 
Unija slovenskih rudarjev v Zagorju/ 

II: 370 
Univerza v Ljubljani/ I: 139/ II: 154, 

155, 197, 208, 294/ III: 11, 186, 
225, 255 

Univerza v Zagrebu/1: 300 
upor Nemcev v Mariboru/1: 326, 327 
upor Nemcev v Radgoni/1: 334, 342, 

348 
Uprava in nadzor obrtnih podjetij/ II: 

144 
Upravna komisija medicinskih fon- 

dov/II: 345 
Upravna komisija pri Deželni vladi za 

Slovenijo/ II: 26, 256 
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Upravna komisija tehniško visokošol- 
skih fondov/II: 271 

Upravno sodišče v Ljubljani/ I: 247/ 
II: 205 

Urad za agrarno reformo/ II: 159, 160 
Urad za krmo/1: 60 
Urad za pospeševanje obrti Države 

SHS v Ljubljani/1: 312, 389/ II: 18, 
92 

Urad za prehrano/1: 346, 348 
Urad za zaščito beguncev/ lil: 325 
Urad zoper navij alce cen in verižni š- 

tvo/III: 12,277,299,356 
uradi Narodne vlade v Ljubljani/1: 53 
uradne ure uradov Deželne vlade/ lil: 

11 
Uradni list/ I: 54, 195, 305, 386/ II: 

256, 337, 346, 406/ III: 10, 61, 62, 
70 

uradni prostori/ I: 176/ II: 238/ III: 
224,251,265,275,280,291 

uradni prostori javnih zavodov/ II: 27 
uradni prostori Narodne vlade, nabava 

umetniških slik/ I: 195, 196, 239, 
240 

uradništvo, polaganje praktičnih iz- 
pitov/III: 227 

uradno poslovanje v slovenskem jezi- 
ku/ I: 54 

uradno poslovanje z inozemstvom/ II: 
270 

Uredba o prisilni upravi in nadzorstvu 
gospodarstev/ II: 54 

Uredba o svobodnem trgovanju/ III: 
33, 34, 35, 36, 37 

Uredba o uradniških plačah/ II: 295 
Ustanova Karla Pollaka za vojne vdo- 

ve in sirote/ III: 166,217 
Ustanova za bolnike/ III: 225 
Ustanova za trgovsko in obrtno šols- 

tvo/ III: 179 

ustanove, fondi/ II: 250, 380/ 111: 225, 
250, 260, 292, 350 

ustanovitev   fonda   za   pospeševanje 
obrtnega kredita/ III: 350 

uvoz in izvoz blaga/ II: 17, 99, 230, 
231 

Vajeniški dom v Ljubljani/ III: 356 
valutno vprašanje, ureditev/ I: 227, 

228 
vandalizem v Ljubljani/1: 238, 247 
varnostna straža, statut/ lil: 43, 308 
varstvo narave, naredba/ III: 265 
varstvo umetnin v Sloveniji/ III: 268 
veleposestva, nadzor, uprava/ II: 68, 

143, 144 
verižništvo/ lil: 229, 242, 249, 277, 

278, 299, 356 
Veterinarski oddelek/ II: 33 
Vinarska in sadjarska šola v Maribo- 

ru/ III: 86 
Vinarsko nadzorn i št vo v Mariboru/ II: 

289 
visokošolci, podpore/1: 140/ II: 370 
visokošolci, stanovanja/ III: 261 
Višja disciplinarna komisija/ III: 50, 

275 
Višje deželno sodišče v Ljubljani/ I: 

129,157, 247 
Višje državno pravdništvo v Ljublja- 

ni/I: 129 
Višje prometno ravnateljstvo/1: 204 
Višji šolski svet/II: 90, 184, 187, 217, 

268,371 
Vlada Kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, imenovanje/1: 219 
vladni komisar v Mariboru/ III: 195 
Vnovčevalnica za živino in mast v 

Ljubljani/1: 60, 351/ II: 28, 33/ III: 
277, 283, 284, 285, 331, 343, 344, 
353,357 
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vodovod v Mariboru/ III: 149 
vodovodna naklada/ III: 28 
Vojaška intendanoli za Slovenijo/ I: 

87, 272, 341, 382/ II: 7, 14, 31, 92, 
173, 218, 359, 363, 390/ III: 8, 60, 
234, 275, 306 

vojaška odlikovanja/1: 338, 374 
Vojaška uprava v Logatcu/ III: 273 
vojaške barake za stanovanja v Ljub- 

ljani/ I: 365, 366 
vojaške razmere na Koroškem/1: 170, 

236, 244, 245, 401, 402/ II: 12, 13, 
25, 202, 203 

vojaške razmere na Štajerskem/11: 12, 
25, 202,203 

vojaške vaje/ III: 257, 274, 275 
vojaški incident v Radovljici/ II: 126, 

127,137 
Vojaški kartografski zavod na Duna- 

ju/ I: 242 
vojaški zdravniki/1: 357 
Vojaško oskrboval išče v Ljubljani/ 1: 

341,365,366 
Vojaško sodišče SMS v Ljubljani/ I: 

77 
vojaštvo na Koroškem/1:404 
vojaštvo, umik is fronte/1: 61, 69, 75, 

81,82,90, 105, 108 
vojna odškodnina/1: 205 
vojni davek/ II: 58, 69 
vojni dobičkarji/1: 313 
vojni material/1'. 82 
vojni plen/ I: 112/ II: 393, 394, 395, 

396/ III: 288 
vojni slepci/1: 366 
Vojni stavbni urad/ II: 102, 103 
vojni ujetniki/1: 80 
vojni ujetniki na Koroškem/ II: 201 
vojni ujetniki v Italiji/II: 123, 130 
Vojno kreditni zavod za južno vojno 

območje/1: 119 

vojno posojilo, popis/ III: 60 
Vojnožitni urad v Ljubljani/1: 87 
volilni imeniki/III: 107, 168, 174 
volilni red/III: 7, 168, 169, 170 
volilni shodi/ III: 197 
volitve delavskih zaupnikov na Jese- 

nicah/II: 99 
volitve na Koroškem/ III: 329 
volitve  v nemško avstrijsko ustavo- 

dajno   skupščino,   protest  Narodne 
vliide SHS/1:151,164,255,293,387 

vpoklic rudarjev/ II: 416 
vseučilniški fond v Ljubljani/ 11: 293, 

294 
vzdrževalnine/1: 146, 167 

Začasna delavska zavarovalnica proti 
nezgodam v Ljubljani/1: 176/ II: 19, 
170.258.351 

Začasna  preskuse va Ina   komisija   za 
Slovenijo v Ljubljani/ II: 153 

Začasna   stanovanjska   komisija/   11; 
324, 325, 359, 374, 380. 381, 401. 
402.410,411,423 

Začasni občni pokojninski zavod za 
nameščenec v Ljubljani/ I: 266/ II: 
19 

Začasno narodno predstavništvo v Be- 
ogradu/ I: 296, 297/11: 79 

Zadružna banka v Ljubljani/ 11: 307 
Zadružna centrala v Ljubljani/ 1: 269 

312, 313, 320, 382/ II: 16, 26, 38. 
68, 194111:323,324 

Zadružna zveza v Ljubljani/ II: 92, 
142 

zahteva po odškodnini od Italijanov/ 
II: 19 

zahvala podpolkovniku Švabiču/ II: 
406 

zahvala podpolkovniku UI man s ko mu/ 
I: 376 
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Zakon o društvih/ III: 109 
Zakon o prehodni upravi na ozemlju 

Narodne vlade SHS v Ljubljani/ I: 
114 

zaloga šolskih knjig, ustanovitev/ H: 
184 

zamenjava denarja na Koroškem/ II: 
261,262 

zaplemba pisem dr. Fase h inga/1; 251 
zapora železniškega prometa na drža- 

vni meji/II: 90 
zaporniki, avstrijski/ III: 257 
zasedba Celovca/1: 156, 170. 236 
zasedba južne Koroške/ I:  120, 236. 

250 
zasedba Koroške po Nemcih/1: 272 
zasedba Prekmurja in Medni u rja/ I: 

220 
zasedba Radgone in Spilja/1: 142 
zasedba slovenskega dela Koroške/ I: 

55,222, 234 
zastopnik Češkoslovaške republike v 

Trstu/1: 310 
zastopstvo Jugoslovanov za nemško 

Štajersko v Gradcu/1: 122 
Zavarovalnica proti nezgodam v Lju- 

bljani, ustanovitev/ I: 97, 192 
Zavarovalnica za govejo živino/ II: 

289 
zavarovanje deželnih poslopij/ lil: 234 
Zavod za gluhoneme v Ljubljani/ I: 

166/111:65,66 
Zavod za krmila/1: 95 
Zavod    za   pospeševanje   obrti    na 

Kranjskem v Ljubljani/ 1: 153, 270, 
286/11: 18, 148 

Zavod za pridobivanje cepiva proti 
živinskim kužnim boleznim/ II: 289, 
290 

Zbornik oslobodjenja in ujedinjenja, 
izhajanje v Zagrebu/ II: 337 

zborovanje o Koroški v Un ionski 
dvorani v Ljubljani/1: 233,234, 235 

Zdravilišče Dobrna/ I: 365/ lil: 286. 
292, 309. 310. 322. 323, 336/ II: 34. 
88,89.212.358 

Zdravilišče Dolenjske Toplice/ II: 358 
Zdravilišče Golnik/ II: 21, 22/ lil: 

204.221.258,289,295 
Zdravilišče Rogaška Slatina/ l: 292/ 

II: 34, 87. 8sT 132- 133, 134. 164, 
165, 186, 212. 260, 300. 351, 358. 
421/ 111: 8, 30, 55, 65, 76, 81. 82. 
105, 118. 187, 214, 215. 290. 293, 
294, 305. 306. 308, 309. 313. 318. 
319, 323, 327, 335 - 337, 341. 350 

Zdravilišče Topolščiea/ II: 40. 69. 
155/111:82. 118 

Zdravilišče Vojnik/ III: 107 
zdraviliške takse/ lil: 65 
zdravniki, mobilizacija/ I: 357 
zdravniška služba na železniških po- 

stajah/1: 80, 82 
zdravniški pregledi vojaštva/ I: 197. 

209 
zdravstvena služba v Sloveniji/ 111: 

275 
Zdravstveni odsek za Slovenijo in 

Istro/ II: 345 
zdravstveni okoliš Narodne vlade 

SHS v Ljubljani/1:95 
združeno tobačno delavstvo v Ljub- 

ljani/II: 53 
zed i nje nje Slovencev, Hrvatov in 

Srbov/1: 163. 160 
zidanje stanovanjskih hiš v Ljubljani/ 

11:64, 110 
znamke namenjene propagandi za 

Koroško/II: 346 
Zunanji urad Češkoslovaške republi- 

ke/1:310. 320 
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Zve ZìI akademikov le lin i ko v v Ljub- 
ljani/II: 326 

Zve/a industrijalcev v Ljubljani/ I: 
386, 387/ II: 17, 92, 213/ III: 84, 
251/11: 17,92,213 

Zveza   jugoslovanskih    Inani I nie   v 
Ljubljani/1: 305 

Zveza jugoslovanskih železničarjev/1: 
380, 382, 392/ II: 67, 95, 96, 152 

Zveza kovinarjev/11: 379 
Zveza lesnih domačih obrti v Ribniei/ 

111:53 
Zveza mlinov Slovenije/111: 86, 122 
Zveza obrtnih društev/ H: 92 
Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani/ 

11:92/111:286 

žandamerija na Koroškem/ III:   157, 
158, 160, 172, 174, 175, 176, 177, 
183 

žebljarji v Kropi, razmere/1: 172 
Žcbljarska in Žclczoobrlna zadruga v 

Kropi/III: 216 
železničarji, kategorizacija/1: 276 
železničarji, preskrba z živili/ I: 55, 

120, 121,165 
železničarji, stanovanja/ I: 165, 171, 

204,231 
železniška  proga   Murska   Sobota   - 

Ptuj/111: 352 
železniška proga Radgona - Spielfeld/ 

1:246 
železniška proga v Pod rože i/ 1: 359, 

367,368, 395 
železniške legitimacije za vožnjo po 

državni železnici/1: 165, 258 
železniški promet/ III: 27, 45, 93, 167 
železniški promet s Trstom/1: 97 
železniški   promet   skozi   Karavanški 

tunel/H: 7 
Železniški referat/1: 135 

Žensko učiteljišče v  Mariboru/ lil: 
149 

žigosanje papirnatega denarja/ 1: 227. 
248,271,275 

Žitni zavod v Ljubljani/ I: 312. 363/ 
II: 28, 100/ 111: 225, 251, 273, 274. 
277, 285, 286, 294, 307, 314, 316. 
329-331 

živila za rudarje/11: 359 
živila, izmenjava z Avstrijo/ 1: 140. 

144,  171, 246, 251, 269, 286/ 11: 
230 

živila, nabava, pomanjkanje/ I:   87. 
103, 156, 263, 265 - 267, 269, 273. 
290, 313 

življenjske   potrebščine,   pomoč   ali- 
tanti] i h držav/1: 80 
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POPRAVKI k prvemu in drugemu delu Sej nil) zapisnikov 

1.   del: 
str. 112: številke opomb 7, 8, 9, 10 se nanašajo na I. Hercega, J. Hočevarja. 
F. Benedeka in dr. Janka Debelaka; 
sir. 306: priimek Se h i man lo se pravilno glasi Seliimanko. Omenja se tudi v 
2. delu zapisnikov na strani 341, zato se v opombah omenja dvakrat. 

del: 
str. 9: ime dr. K le in 1ère lie rja se pravilno glasi Kristijan; 
str. 129: opomba št. 7; priimek ČaiTse pravilno glasi Carl"; 
str. 235: opomba št. 2, priimek Pa nune r se pravilno glasi Panner; 
str. 288: opomba št. 2 se pravilno glasi: Coolidge Archibald dr. Cary (1866 - 
1928), ameriški zgodovinar in diplomat. Član mirovne delegacije v Parizu 
1919. Kot vodja ameriške misije na Dunaju je pomembno vplival na razme- 
jitev med Jugoslavijo in Avstrijo na Koroškem; 
str. 311 : priimek Leitgeab se pravilno glasi Leitgeb; 
str. 319: opomba št. 46, ime dr. Lenarta se pravilno glasi Adolf; 
str. 343, opomba št. 8: ime Tost i-ja se pravilno glasi Ivo. 
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Enostrankarska Deželna vlada za Slovenijo 
(25.2. 1920-25.8. 1920) 

l*"otografije članov vseh vlad, pri katerih ni naveden izvor, so iz Kronike sloven- 
skih mest I, Ljubljana 1934. 

Dr. Janko Brejc, 
predsednik 

••*7••- 

Bogumil Remce, 
poverjenik za notranje zadeve 

Dr. Karel Verstovšek, 
poverjenik za nk in bogočastje 
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*•&* 

• 
1 

Jakob Jan, 
poverjenik za kmetij sivo 

[Marjan Zupan. 1'adhoiii-goreiijska vas 
skali čas, lilcd-Potllumt, 1995, str.212) 

Josip Fon, 
poverjenik za pravosodje 

(Koledar GoriSke Mohorjeve družbe za 
prestopno lelo I92S, Gorka 1927, sir. 115) 

Ing. Dušan Scrncc, 
poverjenik za javna dela 

Dr. Andrej Cosar, 
poverjenik za socialno skrbstvo 
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Rekonstruirana Deželna vlada za Slovenijo 
(27.8. 1920)2.9. 1920- 13. 12. 1920) 

Dr. Janko It rej c, 
predsednik 

Ä 

T 
: 

J . • 

Dr. Leonid Pi tami •, 
vodja poverjeništva za notranje zadeve, 

polnopravni član vlade 

Dr. Gregor Žerjav, 
poverjenik za pravosodje 
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Dr. Vladimir Ravni ha •, 
poverjenik zo socialno skrbstvo 

Jakob Jan, 
poverjenik zo kmetijstvo 

(Marjan Ziipan, I'otHioiii-goreiijska vas 
skozi čas. liled-rodhom, 1995, sir.212) 

Ing. Dušan Scrncc, 
poverjenik zo javna dela 

Dr. Karel Verstovšck, 
poverjenik zo nk in bogočastje 
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Prehodna Deželna vlada za Slovenijo 
(¡4. ¡2. 1920-19.2. 1921) 

Dr. Leonid Pitamic, 
vodja deželne vlade in poverjenik za notranje zadeve 

Dr. Vladimir Ravnihar, 
poverjenik za pravosodje 

Adolf Ribnikar, 
poverjenik za socialno skrbstvo 
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Dr. Ivan Vrtačnik, 
vodja poverjcništva za kmetijstvo 
(Ilustrirani Slovenec /928, št. 3, str. 22) 

Ing. Anion Klinar, 
vodja poverjcništva za javna dela 

(Spominski alinun ih slovenskih strokovnih 
pisateljev..., Ljubljana, s. </., str, 82) 

Dr. Franc Skabcrnc, 
vodja poverjcništva za uk in bogočaslje 

(Slovenski šolski muzej, fotoleko, št. 3657) 
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Dvostrankarska koalicijska Deželna vlada za 
Slovenijo 

(19.2. 1921-8.7. 1921) 

Dr. Viljem Baltic, 
predsednik in poverjenik za notranje zadeve 
(Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana 1939, sir. 113) 

Štefan Dobni k, 
podpredsednik 

{sliko z nagrobnika. Zgodovinski arhiv Ptuj) 

Dr. Vladimir Kavnihar, 
poverjenik za pravosodje 
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Adolf Ribnikar, 
poverjenik za socialno skrbstvo 

Franc Demšar, 
poverjenik za kmetijstvo 

(zasebna last) 

Alojzij Jamnik, 
poverjenik za javna dela 

(last Nade Jamnik) 

Dr. Franc Skabernc, 
vodja poverjeništva za tik in hogočastje 

(Slovenski šolski muzej) 
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SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE 
SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI 
IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO 1918-1921 

3. DEL: OD 22. MAR. 1920 DO 9. JUL. 1921 (št. 134 - 204) 

Za objavo pripravil Pclcr Ribnikar 

Ljubljana 2002 

Urednik: Vladimir Kološa 

Založil in izdal Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, 
zanj odgovarja Vladimir Žumer 

Tisk: Eurota d. o. o., Kadilnikova 8, Ljubljana 

Naklada: 350 izvodov 
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